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AMTT/ADM: 028 /2020                Ponta Grossa, 15 de outubro  de 2020. 
 
 
 
 
  
 
Senhor Presidente: 
 
 
 
 

Solicitamos os préstimos de V.S.ª no sentido de autorizar a contratação de 
empresa especializada para terceirização dos serviços de remoção/guarda e estadia 
de veículos apreendidos no município. 
 
 
 
Sem mais para o momento,  
 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

     Josiane Farias                                                      Silvia Borges Diniz 

 Coord. Administrativa                                               Coord.de Ed. De Trânsito. 
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Ao Senhor 
Roberto Pellissari 
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO BÁSICO 
 

1. DO OBJETO  
 

Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de 
remoção, guarda, armazenamento e acautelamento de veículos automotores, , e a 
implantação de gestão integrada e informatizada apoiada em banco de dados dos 
processos decorrentes das apreensões/remoções no Município de Ponta Grossa. 
 

2. JUSTIFICATIVA 
    
 No exercício de suas atribuições, os Agentes de Trânsito para o cumprimento 
de medidas administrativas, devem recolher mover e desobstruir a via de veículos, 
necessitando, portanto, de estrutura física e logística integradas para tal.  
Todavia, enfrenta-se uma série de desafios à correta prestação dos serviços.  
 A estrutura física atual não proporciona as condições para depósito de veículos, 
além disso, para que se promovam as reformas necessárias e adequações 
demandaria um longo período de tempo e maciços investimentos por parte da 
Administração Pública. 
  O recolhimento de veículos ao pátio ou a outro lugar determinado necessita da 
aquisição de guinchos, reboques, guindastes, carretilhas e outros dispositivos e 
equipamento logístico, bem como pessoal especializado na sua operação e 
contratação de manutenção especializada.  
  A guarda dos veículos recolhidos, por não possuírem pátios apropriados, 
compromete sua segurança e traz prejuízo visual, gerencial, administrativo e de saúde 
pública. Tal situação demandaria a contratação de empresa terceirizada 
especializada em vigilância ou atribuiria responsabilidade ao Agente pela guarda 
daquele patrimônio depositado, o que o desviaria de suas atividades de policiamento 
e fiscalização trazendo prejuízo à segurança pública e à fluidez do trânsito.  
 Importante registrar que a falta de estrutura para a remoção, depósito, e a 
guarda de veículos e bens compromete diretamente o planejamento operacional, isso 
quanto à garantia de segurança pública, da fluidez, do atendimento ao cidadão, do 
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ordenamento do trânsito. Além disso, a Lei nº 9.503/97 em Art. 271, § 4º, estabelece 
que os serviços de recolhimento, depósito e guarda de veículos poderão ser 
executados por ente público ou por particular contratado por licitação pública. 
  O serviço pretendido é atividade adicional do poder de polícia, não tendo 
similitude com a atividade da Contratante, somado ao fato da existência de empresas 
privadas com estrutura e pessoal capacitado para prestarem os serviços aqui 
pretendidos, e que esta contratação não gerará nenhum ônus ao erário, posto que os 
proprietários dos veículos arcarão com os custos, conforme disposto no § 4º do Art. 
271 da Lei nº 9.503/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), ou estes 
serão supridos pelos valores arrecadados em leilão, conforme Art. 328, §6º, I da 
supracitada lei. 
 

3. SERVIÇOS 
 

Remoção dos veículos, em cumprimento a Lei Federal n. 9.503/97 – CTB, bem como 
outras normas federais, estaduais e/ou municipais aplicáveis ao objeto a ser 
contratado. 
Para finalidade da contratação da referida empresa a mesma deverá ter como base 
as seguintes definições: 

A remoção, usualmente chamada de guinchamento ou reboque, é a retirada e o 
deslocamento do veículo regularmente apreendido ou removido, do local em que se 
encontra para o local em que ficará depositado. O processo de remoção será feito de 
forma a preservar o objeto do transporte, logo, a evitar quaisquer danos ao mesmo.    

 A guarda e a vigilância exercida sobre o veículo no lugar em que estará depositado, 
objetivando-se a preservação de seus caracteres, peças e acessórios, até sua 
destinação final.   

O armazenamento consiste na colocação do bem em local adequado, referindo-se 
como pátio, nos termos exigidos pela contratante. 

O acautelamento é o ato de responsabilizar-se pelo bem apreendido/removido. 

O descarte trata da reciclagem de sucatas de veículos. Onde, a reciclagem é o 
processo de aproveitamento de materiais ferrosos e não ferrosos de veículos 
considerados impróprios para voltar a circulação e impróprios para o aproveitamento 
de peças. A descontaminação é o processo de retirada de gases e fluídos do veículo 
de forma a impedir vazamentos e contaminação do meio ambiente.  

A sucata de veículo é o resultado da baixa permanente de um veículo nos cadastros 
oficiais, invalidação dos números de identificação do chassi e motor e descarte das 
placas identificadoras. 

Todos os veículos reboques e seus condutores deverão estar regularizados e deverão 
cumprir todas as normas contidas na legislação federal/ estadual e municipal vigentes. 

Todo(s) o(s) pátio(s) deverá(ão) respeitar as normas de zoneamento urbano, 
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ambientais, segurança do trabalho e todas as normas que regulamentam o bom 
funcionamento e segurança do estabelecimento. 

 
3.1. Remoção- A empresa vencedora deverá disponibilizar 24 horas por dia, sete dias 
por semana os serviços de remoção de veículos apreendidos pela AMTT (Autarquia 
Municipal de Trânsito e Transporte), na quantidade de no mínimo 2(dois) veículos, 
sendo tipo reboque, com no máximo 08(oito) anos de fabricação, sendo esse próprio 
ou agregado de terceiros Ser operado manualmente, através de alavancas ou de 
dispositivos eletrônicos; 

a) Possuir equipamento embarcado que possibilite o rastreamento/telemetria, 
através da tecnologia "Global Position System" (GPS), ou equipamento similar, 
com controle da contratada e da contratante, através do seu Centro de 
Operações, para acompanhamento da movimentação do veículo reboque na 
área de abrangência, no intuito de minimizar falhas ou interrupções; 

b) No caso do veículo reboque, ter capacidade para remover simultaneamente, 
no mínimo, 02 (dois) veículos automotores ou 06 (seis) motocicletas. 

c) Serem ambos dotados de dispositivo de iluminação intermitente com sistema 
de "LEDs", com lentes na cor amarelo âmbar; 

d) Possuir, ambos, rádio receptor/transmissor, ou equipamento similar, que 
permita a comunicação permanente e total, no intuito de minimizar falhas ou 
interrupções em toda a área de abrangência, ligando-se ao Centro de 
Operações da contratante; 

e) Serem dotados, ambos de, no mínimo: 05 (cinco) cones refletivos com altura 
de 70 cm, cores laranja e branca, sendo a branca em película refletiva grau 
técnico, para sinalização, conforme NBR 15071 ou outra legislação que a 
substitua; e de 03 (três) cavaletes desmontáveis, com largura de 1,50 m e altura 
de 1,00 m, com barra de 30 cm, zebrada com material refletivo de alta 
intensidade nas cores; branco e laranja, cada um; 

f) Os veículos deverão ser caracterizados com a logomarca da EMPRESA 
VENCEDORA e com a identificação - “A Serviço da AMTT”; 

g) Possuir macaco do tipo “jacaré” com capacidade para 02 (duas) toneladas, no 
caso do veículo do tipo reboque; 

h) Possuir, no veículo reboque, sistema de patins ou similar, que permita a retirada 
do veículo do local estacionado sem danos ao mesmo sendo responsável por 
eventuais danos ocorridos a terceiros; 

i) Os veículos reboque deverão ter condições de transportar, ainda, motocicletas, 
motonetas e/ou ciclomotores, simultaneamente, no próprio veículo ou em 
dispositivo que possa ser acoplado ao reboque; 

j) Os veículos reboque deverão ser equipados com câmera digital 
semiprofissional com no mínimo: resolução mínima de 14,1 mp (megapixels), 
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sensor CMOS, zoom de 3 (três) x (18 a 55 mm), filmagem em HD, tela LCD de 
no mínimo 3"( Três), auto foco, bateria e cartão de memória compatível (de no 
mínimo 1GB de capacidade) inclusos para fornecer registros fotográficos do 
veículo apreendido/removido no ato da remoção; 

k) Ser equipados também de coletor móvel de dados – tipo pocket; 

l) Os veículos disponibilizados pela EMPRESA VENCEDORA deverão ser de cor 
branca, identificados conforme ITEM “G” e estar em perfeitas condições de 
utilização e atenderem a todos os requisitos legais e de segurança previstos 
pela legislação vigente; 

m)   Os veículos deverão estar disponíveis 24 horas por dia durante sete dias por 
semana e deverão estar a pronto emprego para apresentar-se sempre que 
chamados pela AMTT. 

n) Fica sob responsabilidade da EMPRESA CONTRATADA a substituição 
imediata do veículo que não apresentar condições de segurança ou falhas 
mecânicas. 

o) Todas as despesas decorrentes da operação de remoção, guarda e 
manutenção dos veículos, tais como: combustível, óleos lubrificantes, 
desgastes devido ao uso ou acidentes, substituição de peças e pneumáticos, 
consertos, lavagem dos veículos, etc., serão de inteira responsabilidade da 
EMPRESA VENCEDORA; 

p) Todas as despesas referentes a seguro, multas, impostos, salários ou 
remuneração dos funcionários, encargos sociais, tributos federais, estaduais e 
municipais entre outros; incidentes sobre a prestação de serviços, ou dela 
decorrente, serão de inteira responsabilidade da EMPRESA VENCEDORA; 

q) A EMPRESA VENCEDORA terá responsabilidade por quaisquer atos 
praticados por seus funcionários e danos materiais e/ou pessoais, desde a 
colocação do guincho no veículo a ser removido do local da apreensão até a 
sua retirada do pátio de guarda e armazenamento; 

r) Os veículos reboque, antes de serem incorporados ao efetivo de serviço, 
passarão por vistoria, devendo atender ao item 5 – 5.1.13 a 5.1.18, e demais 
procedimentos adotados pela AMTT para a prestação do serviço, em local por 
ela indicado.   

O equipamento de remoção com o qual o veículo reboque for equipado deverá 
ter o Certificado de Segurança Veicular expedido pelo INMETRO. 

 
  
  3.2. A Guarda/Armazenamento e Acautelamento 

 A guarda, armazenamento e acautelamento do veículo removido/apreendido 
consistem no seu monitoramento desde o momento do primeiro manuseio do veículo 
perante o Agente de Trânsito da AMTT, e seu proprietário, até sua liberação, devendo 
ser realizadas vistorias de avaliação do seu estado, com preenchimento de 
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formulários e fotografias, nos momentos da remoção, do recebimento no pátio e na 
liberação do veículo, para atestar suas reais condições em cada momento, bem como 
suas características, componentes principais e acessórios. 

 A empresa contratada deverá disponibilizar pátio para a guarda, 
armazenamento e acautelamento dos veículos e apreendidos/removidos, compatível 
com a demanda do Município, localizado no perímetro urbano da Cidade de Ponte 
Grossa, com no mínimo 6.000m² (seis) de área total, com as seguintes características: 

 

a) Estar em perfeitas condições de operacionalidade e atender às determinações 
de uso e ocupação do solo, além de possuir licença ambiental de instalação 
e operacionalização quando exigida pelos órgãos competentes.  

b) Não deverá estar localizada(s) em regiões com histórico de alagamento e 
também não deverá possuir vagas em áreas sujeitas ao acúmulo de água.  

c) Toda a área do pátio deverá estar permanentemente limpa, com o mato 
aparado, evitando qualquer acúmulo de lixo ou dejetos. 

d) Sistema de coleta e escoamento de águas pluviais de forma a evitar a formação 
de poças com mais de 3 (três) cm de profundidade e erosão no terreno. 

e) Todo o pátio deverá passar por processo de controle de pragas através de, no 
mínimo, desinsetização e desratização semestral, o qual deverá ser 
comprovado pela LICITANTE VENCEDORA.  

f) O pátio deverá possuir placas com no mínimo 40/1,20 cm, mencionando o uso 
e os serviços realizados no local.  

g) As vias principais ao entorno do pátio deverão possuir placas para localização 
do mesmo, e a via de acesso principal ao local (área) deverá ser asfaltada. 

h) Todas as edificações deverão estar em conformidade com a legislação 
específica.  

i) Ter no mínimo 40% da área, com pavimentação de concreto ou asfalto 
resistente ao tipo do serviço. 

j) Ter o perímetro fechado por muro com no mínimo 2 metros de altura, com 
concertina galvanizada na parte superior. 

k) Ter iluminação adequada à segurança. 

l) Dispor de projeto implantado de prevenção e combate a incêndio devidamente 
aprovado pelo Corpo de Bombeiros. 

m) Manter vigilância e monitoramento 24 horas por dia através de sistema de 
segurança digital em todas as áreas e portões, objetivando garantir a 
integridade: dos funcionários e dos usuários; dos veículos e acautelados, 
evitando que os mesmos sejam retirados sem as devidas autorizações, mesmo 
com emprego de força; e, demais infraestruturas necessárias para a guarda 
dos veículos removidos.  

n) O sistema de segurança digital deverá ser composto por câmeras, sistema de 
gravação digital e sensores de abertura de portões. As imagens gravadas 
deverão ser armazenadas por no mínimo 02 (dois) anos. Também fará parte 
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da composição do sistema, sensores de presença, guaritas elevadas de 
vigilância, sistemas auxiliares de armazenagem de energia tipo no-break. 

o) Estar situado em local servido por linha(s) de transporte coletivo urbano a uma 
distância máxima de 1000 metros. 

p) No pátio deverá ser reservada uma área edificada para funcionamento dos 
serviços administrativos, de vistoria e recebimento do público externo, e área 
coberta para armazenamento, num percentual mínimo de 20% (vinte por cento) 
da área total. 

q) O pátio deverá ser dividido em três áreas distintas (localizadas no mesmo 
terreno): área de recepção e vistoria de veículos, área de armazenamento dos 
veículos, área de atendimento ao público e de administração. 

r) A EMPRESA VENCEDORA deverá implementar, operar e gerenciar um 
sistema informatizado, apoiado em banco de dados, para a gestão integrada 
dos processos envolvendo os veículos apreendidos/removidos para o seu 
pátio, devendo gerir os arquivos inerentes. 

 

 

          PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

4.1 Os serviços serão executados quando houver o acionamento por servidor da 
AMTT, o qual especificará o local, as condições gerais e o tipo de veículo a ser 
recolhido e seu destino.  

4.2 O serviço a ser executado está vinculado à natureza da ocorrência atendida.  

4.3 No caso de aplicação por parte da Contratante; da medida Administrativa prevista 
na Lei nº 9.503/97 – CTB, o serviço a ser executado será o transporte do veículo do 
local onde se encontra até o respectivo depósito, onde permanecerá sob guarda e 
responsabilidade da contratada até sua liberação ou destinação conforme o caso.  

4.4 No caso de acidente de trânsito ou veículo danificado / avariado, representando 
risco à segurança ou em caso de emergência que justifique o acionamento do serviço 
contratado em detrimento do livre direito do proprietário ou condutor do veículo em 
acionar serviço de remoção à sua escolha ou derivado de contrato de seguro que 
envolva o veículo, o serviço a ser executado será o recolhimento ao respectivo 
depósito.  

4.5 No caso de veículo recuperado após ter sido objeto de crime ou apreendido por 
determinação judicial, o serviço a ser executado será o recolhimento do veículo e 
encaminhamento ao local definido pela unidade local da contratante, e seus custos 
cobertos conforme item 4.7. 

4.6 Quando o veículo for recolhido ao depósito, permanecerá sob responsabilidade e 
guarda da Contratada até sua liberação ou destinação por parte da Contratante.  

4.7 Os valores referentes às despesas de recolhimento, depósito e guarda do veículo 
(diária), se houver, serão pagos pelo proprietário, condutor ou responsável legal pelo 
veículo recolhido diretamente a contratada, não recaindo qualquer ônus à contratante 
no que tange ao pagamento de qualquer despesa decorrente do serviço executado, 
conforme disposto no artigo 271 do CTB e suas alterações.  
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 4.8 Conforme disposto no § 5º, do Art. 328, o veículo apreendido ou removido a 
qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, 
contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão e a cobrança das 
despesas com estada no depósito será limitada ao prazo de seis meses, ou seja, 180 
(cento e oitenta dias).  

4.9 A Contratada deverá dispor de dados, softwares ou qualquer outra forma de 
controle e/ou gerenciamento, com a finalidade de prestar informações à Contratante, 
em especial, dos veículos removidos ao (s) depósito (s) que ultrapassem os 60 
(sessenta) dias de recolhimento, objetivando dar celeridade ao processo de leilão 
destes.  

4.10 A Contratada também deverá receber veículos no depósito mesmo não tendo 
efetuado o recolhimento, quando então, terá direito apenas ao recebimento dos 
valores relativos à guarda dos veículos, conforme item 4.7 acima deste termo.  

4.11 Nos valores dos serviços, estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 
indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais e quaisquer outros 
que incidam direta ou indiretamente na execução dos serviços e descritos, não 
cabendo nenhum valor adicional ao proprietário ou responsável pelo veículo, pelos 
serviços previstos no contrato, além dos valores estabelecidos pela contratada 
quando das apresentações das propostas e em atenção aos dispostos nos artigos 66 
e 69 da Lei nº 8.666/93.  

4.12 Os serviços serão executados sempre que a Contratada for acionada pelo 
Agente de Trânsito, independente de hora ou dia da semana, ou seja, o serviço deverá 
ser prestado durante 07 (sete) dias por semana, durante as 24 (vinte e quatro) horas 
por dia.  

 4.13 A chegada deverá ocorrer em até 30 (trinta) minutos do acionamento, em locais 
distantes até 10 (dez) quilômetros da base operacional da contratada.  

4.14 Para locais distantes mais do que 10 quilômetros da base operacional da 
contratada, acrescentar-se-ão 30 (trinta) minutos de prazo de chegada para cada 10 
(dez) quilômetros percorridos.  

4.15 A ocorrência de atraso na chegada ao local determinado sempre deverá ser 
justificada ao responsável pelo recolhimento, sendo admitida tolerância de 20% (vinte 
por cento) dos prazos estipulados, desde que eventual e decorrente de fatores alheios 
à vontade da contratada. 

 4.16 O agente da Contratante encarregado da ocorrência elaborará o documento 
para recolhimento do veículo, entregando uma das vias ao funcionário da contratada 
responsável pelo transporte.  

4.17 A Contratada deverá conferir o documento de recolhimento, especialmente 
acerca dos dados referentes ao estado do veículo (estrutura, lataria, equipamentos e 
acessórios, conforme o caso), bem como a relação dos pertences deixados e/ou 
encontrados no interior dos veículos, os quais de deverão ser guardados, lacrados e 
devidamente identificados. Não havendo qualquer divergência a ser sanada, a 
Contratada ficará responsável, a partir de então, pelo veículo e respectivos pertences. 

 4.17.1 A Contratada deverá fornecer software para uso em dispositivo móvel, tipo 
smartphones ou tablets, para uso nas apreensões, com capacidade de vistoriar os 
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veículos, sem custos para contratante. O aplicativo deverá estar disponível em 
plataforma Android ou similar, que opere on-line e off line (com e sem sinal de internet) 
para realização da vistoria do veículo o qual deverá possibilitar:   

4.17.2 Identificação do motivo da remoção (código da apreensão), descrição completa 
do veículo e do condutor, do agente responsável pela apreensão, capacidade para 
acionar de reboque/guincho via aplicativo, informar o estado físico e de funcionamento 
do veículo, produção de, no mínimo 10 fotos do veículo, registro de áudio (gravação 
de eventuais ocorrências), assinatura do responsável pela apreensão (agente) e do 
responsável pelo recebimento do veículo (reboquista) e emissão de laudo detalhado 
para impressão imediata e de arquivo PDF, antes de efetuar o transporte do veículo, 
fazendo vistas das imagens e entregando ao agente responsável pelo documento de 
recolhimento o laudo final em impressão e por meio de mensagem eletrônica.  

4.17.3 Deverá haver, no mínimo, uma foto de cada lado do veículo (frente com a placa, 
traseira com a placa, lado esquerdo e lado direito), número do motor (quando 
acessível), número do chassi, interior do porta-malas e painel (principalmente dos 
acessórios acoplados como aparelhos de som e/ou imagem). No caso da verificação 
de avaria deve haver o registro fotográfico correspondente e identificação no aplicativo 
do tipo e extensão do dano, em qualquer parte ou item do veículo.  

4.18 No caso de combinações de veículos, não é necessário o registro fotográfico de 
cada veículo individualmente, devendo ser considerado todo o conjunto, salvo a 
necessidade de registrar alguma avaria ou caso o transporte ocorra de forma isolada 
(separadamente).  

4.19 As vistorias produzidas no aplicativo, deverão ser enviadas automaticamente 
para o sistema da contratada e da contratante, ficando as informações arquivadas e 
disponíveis para consulta a qualquer tempo, mediante senha e login criptografados. 
O sistema da contratada deverá possuir acesso por internet para consulta pela 
contratante e pelo cidadão que teve o veículo removido.  

4.20 A falta dos registros fotográficos, comprovando a preexistência de todas as 
avarias constantes no veículo anteriormente ao transporte implicará na assunção do 
ônus de ressarcimento de toda e qualquer avaria reclamada.  

4.21 Caso haja necessidade, para viabilizar o recolhimento do veículo, o 
motorista/operador da contratada deverá estar apto a efetuar o desbloqueio das rodas, 
desligamento de cabos energizados ou tubos de combustível, desmontagem do 
cardam, para-choques, cilindros de ar ou qualquer outro sistema necessário, devendo 
ser restabelecidas as condições do veículo antes da respectiva liberação. 

4.22 Deverão ser realizadas vistoria eletrônica no veículo, sempre que possível com 
a presença de seu responsável, antes do recolhimento ao depósito, registrando-se os 
dados do veículo e relatando qualquer avaria existente.  

4.23 O veículo ficará sob-responsabilidade e guarda da Contratada no respectivo 
depósito, que adotará as medidas necessárias para sua conservação no estado em 
que o recebeu, salvo a deterioração natural por ação do tempo.  

4.24 As peças ou partes eventualmente danificadas e separadas do veículo deverão 
permanecer junto ao mesmo, de preferência no seu interior.  

4.25 No caso da existência de objetos deixados no interior do veículo, esses devem 
permanecer dentro do mesmo, salvo se perecíveis ou na impossibilidade de 
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fechamento e lacração do veículo por dano, ocasião em que deverão ser identificados 
e relacionados no documento de recolhimento, em seguida acondicionados em local 
próprio na área de guarda de veículos preparada para este fim.  

4.26 O documento gerado por ocasião da vistoria do veículo na remoção ao depósito, 
onde constará obrigatoriamente as condições e dados identificadores do veículo, 
deverá alimentar o sistema informatizado de controle do depósito, registrando-se a 
data e a hora da entrada do veículo no depósito, sem prejuízo do arquivamento da 
documentação correspondente, para fins de contraprova, sistema esse a ser 
disponibilizado para monitoramento pela Contratante. 

4.27 Na situação prevista no item 4.4, o proprietário ou condutor envolvido, caso não 
haja fato impeditivo, poderá optar pelo deslocamento do veículo do leito viário para 
local mais próximo que não ofereça risco à segurança e fluidez do trânsito, desde que 
seja quitado de pronto as despesas com o deslocamento e a remoção efetuada.  

4.28 No caso de acionamento decorrente das situações descritas no item 4.5 
(recuperado/crime) a Contratada deverá deslocar-se ao local indicado pelo servidor 
responsável pelo acionamento, com veículo apropriado ao serviço e dentro do prazo 
estabelecido no subitem 4.7, encaminhando o veículo ao local definido pelo 
Contratante. 

4.29 No caso de o veículo ser destinado ao depósito aplicar-se-ão as regras definidas 
nos itens 4.1 ao 4.31.  

4.30 A saída do veículo do depósito ficará condicionada ao pagamento das custas de 
remoção e depósito, e demais encargos previstos no Código de Trânsito Brasileiro, 
mediante a autorização expressa da Contratante nos termos deste, consubstanciado 
pelo respectivo documento de liberação.  

4.31 A saída do veículo ainda estará condicionada ao reparo de qualquer componente 
ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento. 
Porém se o referido reparo demandar providência que não possa ser tomada no 
depósito, a autoridade responsável pela remoção liberará o veículo para reparo, na 
forma transportada, mediante autorização, assinalando prazo para reapresentação, 
conforme disposto no §2 e §3 do artigo 271 do CTB.   

4.32 No caso de liberação prevista no item 4.33, o veículo só poderá ser removido do 
depósito na condição de “embarcado”, sendo facultada ao proprietário ou responsável 
a livre escolha do veículo que efetuará a remoção, desde que este esteja em condição 
regular de circulação.  

4.33 Se identificada a existência de restrição policial ou judicial sobre o prontuário do 
veículo, a autoridade responsável pela restrição será notificada para a retirada do bem 
do depósito, mediante a quitação das despesas com remoção e estada, ou para a 
autorização do leilão. 

4.34. Se no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da notificação de que trata o item 
não houver manifestação da autoridade responsável pela restrição judicial ou policial, 
estará o órgão de trânsito autorizado a promover o leilão do veículo nos termos do art. 
328 do CTB.  

4.35 A liberação dos bens e das cargas embarcadas, se houver, deverá acontecer de 
pronto e sem custos, que estarão repousados nos custos dos serviços realizados no 
veículo.  
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4.36 A entrega do veículo, após a liberação por parte da Contratante, atenderá a 
legislação em vigor e as disposições deste Termo de Referência, e deverá obedecer 
às seguintes disposições:   

4.37 O veículo somente será liberado ao proprietário, condutor identificado no 
documento de recolhimento (desde que possuidor legítimo), responsável legal, ou 
qualquer pessoa autorizada expressamente pelo proprietário mediante procuração 
púbica.  

4.38 Deverão ser efetuadas novas vistoria, na presença da pessoa indicada no 
subitem anterior.  

4.39 A vistoria para liberação e registro de qualquer reclamação referente a dano no 
veículo serão documentados em formulário próprio para este fim, que deverá ser 
agrupado no mesmo documento relativo à vistoria de entrada.  

4.40 O documento deve fazer expressa referência, de forma clara, da necessidade do 
registro da reclamação de qualquer avaria antes da saída do veículo do depósito.  

4.41 Toda a documentação gerada referente à saída do depósito deve alimentar o 
sistema informatizado de controle do depósito, sem prejuízo do arquivamento da 
documentação para fins de contraprova.  

4.42 Em qualquer das hipóteses de acionamento do serviço o custo do mesmo ficará 
ao encargo do proprietário ou do responsável legal, ficando a Contratante isenta de 
qualquer ônus ou obrigação.  

4.43 As informações relativas às entradas (recolhimento) e saídas (liberações e 
leilões) dos veículos dos pátios deverão ser registradas imediatamente no sistema 
descrito no subitem 7.9.6 

4.44 Caso o proprietário, condutor ou responsável pelo veículo contrate o próprio 
serviço de remoção acionado pela Contratante para transporte do veículo liberado 
pelo Contratante ao local de sua escolha, não são aplicáveis as regras, isentando-se 
a Contratante (Administração Pública) de qualquer responsabilidade. 

4.45 Os serviços deverão ser executados em toda área geográfica do município de 
Ponta Grossa, Paraná.   

4.46 Deverá declarar, formalmente, que disporá, por ocasião da futura contratação, 
nos prazos estabelecidos no subitem 6.1.1, respectivamente, dos veículos para 
remoção e do depósito para guarda, ambos de acordo com as especificações 
estabelecidas neste instrumento.  

4.47 Os veículos eventualmente acumulados como passivo nos pátios ao final da 
contratação não serão de responsabilidade da Contratada, cabendo a Contratante 
removê-los e guardá-los em local apropriado antes do final do contrato.  

 

5. ESTRUTURA   

  

VEÍCULOS DE REMOÇÃO E CONDUTORES/OPERADORES/VIGILANTES 

5.1.1 A Contratada deverá possuir, no mínimo, veículos-reboque, para recolhimento 
de veículos com Peso Bruto Total até 3.500 Kg, todos com seguro.  
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5.1.2 A posse ou disponibilidade dos veículos deverá ser comprovada através da 
propriedade do veículo, do contrato de locação ou arrendamento, ou qualquer outro 
documento legal que lhe dê posse ou fruição. 

5.1.3 O recolhimento de veículos do Tipo: 2 Rodas ou similares (motocicletas, 
motonetas, ciclomotores e quadriciclos), poderá ocorrer em veículo que possibilite o 
transporte simultâneo de mais de uma unidade, podendo ser utilizado 
reboque/semirreboque para este fim. Nesse caso deverá ser observada a segurança 
do transporte com o uso de esticadores, cabos, suportes, entre outros.  

5.1.4 O recolhimento de veículos do Tipo: Leve (carro, caminhoneta e utilitários), 
deverá ocorrer com guincho do tipo plataforma de autosocorro de movimento 
hidráulico, deslizante e basculante, onde o veículo recolhido é transportado como 
carga.  

5.1.5 O veículo de remoção poderá ser com o mecanismo denominado “asa delta”, 
observado os requisitos necessários à segurança, para o transporte de dois veículos 
simultaneamente.  

5.1.6 O recolhimento de veículos do Tipo: Pesado (veículos com PBT acima de 3.500 
kg até 10.000 Kg), e Extra pesado (PBT maior que 10.000kg e com mais de uma 
combinação), deverá ser realizado com guincho do tipo plataforma, lança, guincho 
mecânico ou outro dispositivo para suspensão de um eixo do veículo recolhido.  

5.1.7 Não será admitido o uso de cambão, salvo quando o acoplamento ocorrer da 
forma prevista na legislação em vigor para o acoplamento de reboques e 
semirreboques e com o uso de correntes.  

5.1.8 Em nenhuma hipótese será admitido o acoplamento de veículos em que haja a 
necessidade de condutor no veículo tracionado.  

5.1.9 Os veículos deverão atender as condições máximas de tração da unidade tratora 
de modo a transitar com o peso bruto total ou com o peso bruto total combinado com 
peso por eixo compatível com o fixado pelo fabricante, devendo apresentar bom 
estado de funcionamento e não excederem a 5 (cinco) anos de fabricação, contados 
da data do primeiro licenciamento.  

5.1.10 A Contratante poderá solicitar o reparo ou troca do veículo guincho da 
Contratada quando houver registro de falha, defeito ou qualquer problema que interfira 
na eficiência do serviço de recolhimento de veículos, sobretudo no que tange ao tempo 
de içamento ou carregamento.  

5.1.11 O veículo do contratado deverá estar segurado contra danos materiais e 
pessoais a terceiros com valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 5.1.12 
A contratada poderá, para movimentação de veículos acima de 3.500 kg, utilizar 
veículos próprios ou de terceiros, responsabilizando-se integralmente pelo 
cumprimento das regras estabelecidas, sem qualquer ônus para a Contratante, sendo 
que todos deverão ser previamente cadastrados junto à Contratante, (encaminhar 
relação dos veículos).  

5.1.13 Os guinchos deverão possuir, além dos equipamentos obrigatórios previstos 
na legislação, os seguintes equipamentos:  

5.1.14 Extintor de incêndio: 01 (um) de pelo menos 06 (seis) kg de pó químico seco 
ou de gás carbônico, com observância da validade da carga e do recipiente.  
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5.1.15 Cones: no mínimo 15 (quinze) cones de sinalização nos padrões definidos pela 
Contratante.  

5.1.16 Barra sinalizadora: intermitente ou rotativa, na cor amarelo âmbar sobre o 
veículo, de acordo com a legislação vigente, conforme disposto na Resolução 268 do 
CONTRAN, ou outra que venha a substituí-la.  

5.1.17 Farol de busca portátil de longo alcance com 15m de cabo no mínimo.  

5.1.18 Régua de sinalização para veículo rebocado na lança, caso haja necessidade 
de ser instalada, com extensor de cabo.  

5.1.19 Os caminhões deverão possuir dispositivo móvel tipo smartphone ou tablet, 
com acesso a rede móvel (3G, ou 4G, e wi-fi ) dotado de sistema de vistoria de 
veículos por aplicativo, com capacidade para operação on-line e off-line, e impressora 
portátil remota para impressão dos comprovantes de vistoria, capaz de realizar, no 
mínimo, as tarefas previstas no 4.17.1 deste Termo de Referência.    

5.1.20 O condutor/operador deverá possuir capacidade técnica para a realização das 
operações contratadas, devendo ser habilitado na categoria correspondente ao 
veículo conduzido, especialmente quando houver acoplamento de veículos.  

5.1.21 Os funcionários deverão estar uniformizados, identificados e portando 
equipamentos de proteção individual (EPI) nos termos da legislação vigente. 

5.1.22 Os condutores/operadores e ajudantes deverão ser previamente cadastrados 
junto à Contratante.  

5.1.23 A Contratada não poderá utilizar funcionários cuja conduta ou antecedentes 
sejam incompatíveis com a execução do serviço contratado, podendo a Contratante, 
a seu critério, requerer a substituição.  

5.1.24 A Vigilância deverá ser 24 horas por dia 7 dias na semana, por profissional 
devidamente qualificado, sendo no período das 19:00 as 07:00 vigilância armada.  

  

6. DO PÁTIO DE RETENÇÃO E GUARDA DE VEÍCULOS.  

  

6.1 O depósito deverá operar 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, para a entrada de veículos, admitindo-se o regime de plantão para o atendimento 
de chamadas nos finais de semana, feriados e fora do expediente normal, considerado 
das 08:00 h às 17:00 h.  

6.2 A contratada deverá dispor de linha telefônica exclusiva para atendimento da 
contratante, e quando em regime de plantão, o atendimento deve ocorrer no prazo 
máximo de 30 (trinta) minutos contados a partir da solicitação de abertura do depósito.  

6.3 A Contratada deverá disponibilizar, no mínimo, 06 pontos de atendimento em call 
center, para atendimento ao usuário e aos arrematantes dos leilões  

6.4 A entrega de veículos liberados deverá ocorrer em dias úteis das 08:00 as 16:00.  

6.5 As informações sobre os horários deverão ser fixadas em local visível aos usuários 
na parte externa do depósito, com indicação do número do telefone para chamada em 
horário de plantão.  

6.6 No mesmo local deverão estar descritos os valores de cada um dos serviços 
prestados. 
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6.7 Todo e qualquer atendimento ao cidadão deverá ocorrer de forma respeitosa e 
cortês, provendo-o de todas as informações necessárias para resolver seu problema.  

6.8 O depósito deverá possuir espaço físico suficiente para armazenar os veículos 
que se utilizarem do seu serviço, permitindo o acesso dos fiscais 24 (vinte e quatro) 
horas por dia, inclusive finais de semana e feriados, sendo responsabilidade exclusiva 
da contratada a guarda do veículo.  

6.9 O Pátio disponibilizado poderá ser compartilhado por outros contratantes da 
empresa. Neste caso, em que o pátio seja compartilhado, deverá haver uma 
separação física entre as áreas de uso da Contratante e dos demais usuários.  

 

6.10 O local deverá possuir, no mínimo, os seguintes requisitos:  

6.10.1 Uma área administrativa com espaço coberto destinado ao atendimento ao 
público, com recepção e espera, com aparelhos de ar condicionado, controle de 
chamada de atendimento por senhas, dotados de sanitários individualizados para 
homens e mulheres adaptados para deficientes físicos.   

6.10.2 Estrutura coberta para veículos com área mínima de 1.200m2  

6.10.3 Área de circulação e atendimento ao público fisicamente separada da área de 
depósito e guarda de veículos.  

6.10.4 Local para a colocação dos objetos encontrados no interior do veículo na 
situação prevista no item 4.25. 

6.10.5 Ser cercado por muro com altura mínima de 2 (dois) metros com cume envolto 
por concertina. 

6.10.6 Sistema de iluminação compatível com a dimensão da área, preferencialmente 
econômica e ecológica, com projeto de iluminação por LED alimentado por energia 
solar.  

6.10.7 Sistema de controle de entrada e saída de veículos, através de um único portão 
e, monitoramento por câmeras de todas as atividades do depósito.  

6.10.8 As imagens de segurança do pátio, contendo entrada e saída de todos os 
veículos, deverão ser gravadas e arquivadas por no mínimo 30 (trinta) dias, com 
cópias enviadas ao Gestor do Contrato em mídia apropriada sempre que solicitado.  

6.10.9 O pátio deverá estar permanentemente limpo e sem mato. As edificações 
deverão estar permanentemente limpas, principalmente a área de atendimento ao 
público e os banheiros.  

6.10.10 Esteja localizado na área urbana na cidade de Ponta Grossa, e com fácil 
acesso em rua pavimentada.  

6.10.11 Atender o disposto na Lei 13.146, de 06 de julho de 2015, que trata da 
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e suas 
alterações.  

6.10.12 Área necessária para guarda dos veículos não deverá ser inferior a 10.000 
m2  

6.10.13 A área, em metros quadrados, se refere à porção do terreno destinado ao 
depósito de veículo, excluindo as instalações descritas neste termo. 
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6.11 A Contratada deverá permitir, por ocasião de leilão, a visitação dos interessados 
aos veículos recolhidos, devendo manter pessoal para cuidar da segurança durante 
visitação que ocorrerá nos dias, horários e regras estabelecidas no edital do respectivo 
certame.  

6.12 A Contratada deverá utilizar como depósito somente imóvel em situação regular 
junto à Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, e outros órgãos competentes e 
apresentar em 30 (trinta) dias Alvará de funcionamento emitido pela Prefeitura 
municipal de Ponta Grossa; Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros.  

6.13 A Contratada deverá possuir para o depósito apólice de seguro no valor mínimo 
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); contra incêndio, alagamento, desmoronamento 
e outras circunstâncias, conforme o caso.  

6.14 Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá dispor de 
instalações, veículos, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários em 
quantidades suficientes para execução do serviço e atendimento das exigências da 
Contratante.  

6.15 Todo o pátio deverá passar por processo de desinsetização e desratização 
semestralmente, o qual deverá ser comprovado pela Contratada.  

6.16 O pátio não deverá estar localizado em regiões com histórico de alagamento e 
também não deverá possuir vagas em áreas sujeitas ao acúmulo de água. 

6.17 Serão concedidos prazo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato 
para adequação dos veículos e depósito às regras, podendo, a critério da Contratante, 
ser prorrogado por igual período, desde que adotadas providências ou iniciadas as 
obras de adequação.  

  

7. DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA, LIBERAÇÃO E LEILÃO DE 
OBJETOS. 

  

8.1 A remoção de objetos, está prevista na Lei Federal 9.503/97, artigo 24, inciso XI. 

8.2 Por definição neste instrumento, entende-se por objetos/; de resíduos, carcaças 
veiculares sem caracteres de identificação, veículos abandonados que venham a 
ocupar a via pública de forma irregular, sem autorização, prejudicando a circulação de 
pedestres, fluidez e mobilidade urbana. 

8.3 Os procedimentos para remoção, guarda, liberação e leilão de objetos serão 
similares aos adotados aos veículos automotores, no que couber, considerando: 

8.4 Também será solicitado ao proprietário/responsável dos objetos: 

a) Documento comprobatório de propriedade do objeto. 

a) Poderá ser incluída a despesa da realização do procedimento previsto no item 
acima, pela CONTRATADA, como despesas administrativas. 
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9. DA ESTRUTURA FISICA E INSTALAÇÕES DO PATIO  

  

9.1 O pátio deverá operar 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 
inclusive finais de semana e feriados, para a entrada de veículos.  

9.2 O pátio deverá possuir espaço físico de no mínimo 6.000 m² considerando a área 
de estacionamento, dos quais, 2.500m² deverão ser cobertos para veículos 
removidos/apreendidos sinistrados, por determinação do CONTRATANTE, devendo 
ainda ter espaço de circulação entre os veículos e estrutura das instalações de 
atendimento ao usuário, permitindo o acesso do CONTRATANTE, 24 (vinte e 
quatro)horas por dia, inclusive finais de semana e feriados, sendo responsabilidade 
exclusiva da CONTRATADA a guarda dos veículos até sua destinação final. 

9.3 O pátio poderá ser de uso compartilhado, desde que devidamente segregado a 
área destinada ao CONTRATANTE, sem prejuízo aos requisitos mínimos informados 
no subitem anterior. 

9.4 O pátio deverá possuir ainda, no mínimo, os seguintes requisitos:  

a) Uma área administrativa com espaço coberto destinado ao atendimento ao público, 
com recepção e espera dotados de bebedouros, sanitários individualizados para 
homens e mulheres. 

b) Área de circulação do atendimento ao público fisicamente separada da área de 
deposito e guarda de veículos, devidamente monitorados por câmeras.  

c) Sala destinada para arquivo das pastas de liberação e guarda dos objetos 
encontrados no interior dos veículos que se encontravam abertos no momento da 
remoção, monitoramento por câmeras.  

d) Disponibilizar mesa, cadeira e computador com acesso à internet e sistema de 
gestão do pátio da CONTRATADA para uso de funcionário do CONTRATANTE, a fim 
de acompanhamento dos serviços e fiscalização do contrato. 

e) Ser cercado por muro eu tela com altura de 2,5 (dois virgula cinco) metros com 
cume envolto por concertina 

f) Sistema de iluminação compatível com a dimensão da área, preferencialmente 
econômica e ecológica. 

g) Portão único para entrada e saída dos veículos, sistema de controle dos veículos 
depositados através de etiquetas, tags, chips ou similares para localização destes, 
sistema de monitoramento por câmeras de todas as áreas do pátio. 

h) As imagens de segurança do pátio, contendo entrada e saída de todos os veículos, 
deverão ser gravadas e arquivadas por no mínimo 12 (doze) meses, com copias 
enviadas ao gestor do contrato em mídia apropriada sempre que solicitado. 

i) Área de estacionamento para funcionários e clientes fisicamente separadas das 
vagas destinadas ao objeto contratado. 

j) O pátio deverá estar permanentemente limpo e sem vegetação. As edificações 
deverão estar permanentemente limpas, principalmente a área de atendimento ao 
público e os sanitários. 

k) Deverá ser localizado na área urbana do município de Ponta Grossa, com acesso 
em rua pavimentada e que esteja acessível por transporte público. 
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l) Sua estrutura deve atender o disposto na Lei 13.146, 06 de julho de 2015, que trata 
da Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto de Pessoa com Deficiência) e suas 
alterações.  

9.5 No caso da lotação da área de estoque de veículos do pátio, caberá à 
CONTRATADA a disponibilização de outro local, nas mesmas condições 
estabelecidas neste instrumento, o qual deverá ser informado ao CONTRATANTE, 
quem deverá aprovar o local antes do início de sua operação. 

9.6 A CONTRATADA deverá permitir, por ocasião de leilão, a visitação dos 
interessados aos veículos no pátio, devendo manter pessoal para cuidar da segurança 
durante visitação que ocorrera nos dias, horários e regras estabelecidas no edital do 
respectivo certame. 

9.7 A CONTRATADA deverá utilizar como deposito somente imóvel com o devido 
alvará de funcionamento. 

9.8 A CONTRATADA devera possuir para o pátio, apólice de seguro no valor mínimo 
de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) contra incêndio, alagamento, 
desmoronamento e outras circunstâncias conforme caso. 

9.9 Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá dispor de 
instalação, veiculo, equipamento, ferramentas e utensílios necessários em 
quantidades suficientes para execução dos serviços e atendimentos das exigências 
previstas neste instrumento. 

9.10 Todo o pátio deverá passar por processo de dedetização, desratização e outras 
pragas que se fizerem necessárias semestralmente o qual deverá ser comprovado 
pela CONTRATADA. 

9.11 O pátio não deverá estar localizado em regiões de alagamento e deverá ser 
revestido de capa asfáltica ou equivalente que não permita o acumulo de agua, 
afundamento de pavimento, devendo ter manutenção periódica para sua 
conservação. 

9.12 Após 60 (sessenta dias) dias da emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA 
deverá apresentar plano para destinação de resíduos líquidos e sólidos evitando- se 
a degradação ambiental na(s) áreas(s) do(s) pátio(s) de acordo com as legislações 
vigentes. 

 

 

 

10. DOS VEÍCULOS REBOQUES 

 

10.1 A CONTRATADA deverá disponibilizar, 02 (dois) veículos reboques. 

10.1.1 Das características do veículo reboque: 

a) Caminhão guincho, com capacidade de carga mínima de 7 toneladas, PBT 
homologado mínimo de 8.150 kg mínimo 4 cilindros, diesel, motor com capacidade 
cubica mínima de 3.800 cm³ homologado mínimo de 8.150 kg mínimo 4 cilindros, 
diesel, motor com capacidade cubica mínima de 3.800 cm³, potência de 160 cv 
equipado com plataforma com acionamento de comando hidráulico, com no mínimo 7 
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metros de comprimento e 2,3 metros de largura, com giroflex amarelo âmbar sinal 
intermitente e sistema asa delta, podendo as características e equipamentos serem 
substituídos em virtude de alteração na legislação. 

10.1.2 Para entrar em operação, cada caminhão reboque deverá dispor, no mínimo:  

a) 05 (cinco) cones, rodilhas, cabo de aço, gancho para içamento e no mínimo de 04 
(quatro) correias de imobilização de veículo, em boas condições de uso; 

b) Dispositivo luminoso intermitente ou rotativo, na cor amarelo âmbar sobre o teto do 
veículo, a fim de ser utilizado quando parado e em efetiva operação; 

c) Dispositivo mecânico com cabo de aço, cuja espessura seja compatível com o peso 
a ser removido. 

d) Logomarca de identificação do CONTRATANTE, afixada nas portas e nas laterais 
do veículo, devendo ser adotado, preferencialmente, placa imantadas moveis 
contendo a logomarca, conforme modelo a ser fornecido pelo CONTRATANTE. 

e) Macaco do tipo “jacaré “com capacidade de 2 (duas) toneladas; 

f)  Sistema de patins ou similar, que acomodem as rodas dos veículos de forma segura 
e permitida a retirada do veículo trancado do local da remoção; 

g) Rádio de Comunicação fixo compatível com a rede de comunicação do 
CONTRATANTE, com antena e instalação apropriada ao veículo ou serviço móvel 
especializado de comunicação; 

h) Dispositivo de “asa delta” que permita rebocar outros veículos simultaneamente 
pelo sistema de “levantar” e “puxar” 

i) Ter condições de transportar motocicletas ou motonetas amarradas com cinta de 
segurança nas duas rodas; 

j) Documentação de porte obrigatório, conforme legislação de transito vigente, apólice 
de seguro e autorização de trafego emitido pelo CONTRATANTE, dentre outras; 

k) Atender as condições mínimas de potência em relação ao peso rebocado (Art. 100 
do CTB); 

l) Possuir os equipamentos obrigatórios, eficientes e operantes, de acordo com o 
estabelecido pelo CONTRAN; 

m) Estar devidamente registrados e licenciados no Órgão Executivo de Trânsito como 
mecanismo operacional (guincho); 

n) Encontrar-se em bom estado de funcionamento; 

o) Apólice de Seguro Contra Terceiros (RCF) com cobertura para Danos Materiais e 
corporais de no mínimo R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), durante a execução do 
contrato.  

10.2 Diante de qualquer irregularidade referente aos itens elencados, o veículo 
reboque deverá ser recolhido para os devidos ajustes.  

10.3 No caso de ser constatado algum defeito ou irregularidade, durante a execução 
do contrato, o veículo deverá ser substituído por outro equivalente ou ter a 
irregularidade solucionada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas corridas da 
comunicação formal. 

10.4 O combustível, óleo, lubrificante e demais custos de consumo e manutenção 
serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

Anexo  (0866700)         SEI SEI64806/2020 / pg. 18



 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 

 

 

19 
 

10.5 A idade máxima dos veículo durante o período do contrato será de até 05 (cinco) 
anos de fabricação, com apresentação de documentos comprobatória quando da 
vistoria inicial. 

10.6 O recolhimento de veículo do tipo leve (motocicleta, carro, caminhoneta e 
utilitários), deverá ocorrer com guincho do tipo plataforma de auto socorro de 
movimento hidráulico, deslizante e basculante, cujo o veículo recolhido é transportado 
como carga. 

10.7 O recolhimento de veículos com PBT acima de 3500 kg, ônibus e caminhão, 
deverá ser realizado com guincho do tipo plataforma, lança, guincho mecânico ou 
outro dispositivo para suspensão de um eixo do veículo a ser removido. 

10.8 O fiscal do contrato, a qualquer época, poderão realizar vistoria de fiscalização 
dos veículos reboques, observando o estado geral de conservação, segurança e 
condições de funcionamento dos equipamentos previstos na legislação em vigor e 
neste termo, bem como a documentação exigida aos veículos e aos condutores. 

 

 

11. DOS FUNCIONARIOS DA CONTRATADA 

  

11.1 Os funcionários da CONTRATADA deverão possuir capacidade técnica para a 
realização das operações contratadas, devendo ainda, quando for o caso, ser 
habilitado na categoria correspondente ao veículo conduzido. 

11.2 Os funcionários deverão estar uniformizados, identificados e portando 
equipamentos de proteção individual (EPI) nos termos da legislação vigente e deverão 
ainda ser previamente cadastrado junto à CONTRATANTE. 

11.3 A CONTRATADA não poderá utilizar funcionários cuja conduta ou antecedentes 
sejam incompatíveis com execução do serviço contratado, 

11.4 Caberá à CONTRATADA providenciar, sob sua inteira responsabilidade e custos, 
os uniformes e equipamentos de proteção individual obrigatórios para suas equipes 
de trabalho, que prestarão os serviços durante a execução do contrato. 

11.5 Os equipamentos de Proteção Individual – EPI e uniformes deverão ser 
disponibilizados pela CONTRATADA aos seus funcionários em quantidade suficiente 
para o uso em todos os dias de trabalho. Os EPIs e uniformes deverão ser repostos 
quando houver qualquer alteração que os ternem impróprios para uso, independente 
de período estabelecido para sua reposição. 

11.6 É obrigatório o uso de uniforme (conj. Calça e camisa refletiva, protetor solar, 
boné, creme protetor de pele, bonita de segurança, capa de chuva refletiva quando 
for o caso, luva de raspa, óculos de segurança) em atividades externas nas vias do 
Município de Ponta Grossa. Todos os operadores do reboque deverão possuir 
identificação nominal visível (tarjeta fixada no uniforme ou crachá funcional) durante a 
jornada laboral. 

11.7 Os funcionários que se apresentarem em desacordo com as disposições, além 
de serem impedidos de trabalharem, sujeitarão a CONTRATADA ás penalidades 
previstas no Contrato e seus Anexos. 
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11.8 O regime de contratação dos funcionários deverá atender a legislação trabalhista 
vigente e suas alterações. 

 

 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

  

12.1 CONTRATADA deverá: 

I. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que 
se fizerem necessários para a adequada prestação dos serviços, de acordo com o 
parágrafo 1º do artigo 65 da Lei nº 8666/93: 

II. Manter, durante a execução do contrato, as obrigações assumidas para 
habilitação e qualificação exigida na licitação; 

III. Responsabilizar-se pela manutenção total dos veículos reboques, entendendo-
se por manutenção total: manutenção preventiva, corretiva, substituição de pneus 
quando apresentarem desgastes excessivos, filtros, óleos, lubrificantes, peças e 
serviços de qualquer natureza, transporte e substituição de veículos, por outros que 
atendam as especificações deste termo, sem ônus ao CONTRATANTE; 

IV. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes de impostos, taxas e 
multas (IPVA, DPVAT e licenciamento) dos reboques; 

V. Recolher o Imposto Sobre o Serviço (ISS) relativo à prestação dos serviços no 
Município de Ponta Grossa; 

VI. Assumir integral e exclusivamente toda a responsabilidade no que diz respeito 
às obrigações fiscais, trabalhistas, previdências e todos os encargos que porventura 
venham a incidir sobre o objeto deste instrumento; 

VII. Assumir integral responsabilidade pelos danos que causar ao CONTRATANTE 
ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na prestação dos 
serviços contratados, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação 
que possa surgir em decorrência desses anos; 

VIII. Responsabilizar-se pela condução, treinamento, direção dos trabalhos de seus 
empregados, bem como ao cumprimento da legislação trabalhistas, previdenciária, 
assumindo integralmente qualquer dano causado por seus empregados; 

IX Responsabilizar-se por toda mão de obra necessária e seus respectivos custos, 
como despesas de alimentação e deslocamento, para desta forma atender o objeto 
desta especificação; 

X. Cumprir com a legislação vigentes, que regula a segurança e medicina do 
trabalho, bem como arcar com os custos do fornecimento de uniformes e 
Equipamentos de Proteção individual, EPI , adequados e obrigatórios ao serviços 
contratados; 

XI.  Responsabilizar-se pelo total de atendimento pela especificações total do 
objeto e se não corresponder as especificações solicitadas, será recusada e a 
CONTRATADA fica sujeita as penalidades previstas em legislação vigente; 

XII. Relatar ao CONTRATANTE por escrito toda e qualquer irregularidade 
verificada no decorrer da prestação de serviço; 
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XIII. Não utilizar nome do CONTRATANTE em quaisquer atividades de divulgação 
profissional, em cartões de visita, anúncios diversos, impressos, salvo autorizações; 

XIV.  Prestar serviços rigorosamente de acordo com as especiações contidas neste 
termo e seus anexos, sob pena de aplicação das sansões previstas. Se o serviço 
prestado estiver em desconformidade com as especificações, todas as despesas e 
eventuais danos de qualquer natureza decorrentes serão atribuídas a CONTRATADA;  

XV. Prestar os serviços nos locais indicados pela CONTRATANTE, no prazo 
estabelecido, sob pena de rescisão e demais sansões previstas na legislação vigente; 

XVI. Submeter-se, a qualquer tempo, a inspeção e avaliação do caminhão reboque, 
pelo fiscal do contrato observando o estado geral de observação, segurança e 
condição de funcionamento dos equipamentos previstos na legislação em vigor e 
neste termo, bem como a documentação exigida as veículos e aos condutores, 
caberão CONTRATANTE decidir sobre as substituições e reparos necessários; 

XVII. Comunicar imediatamente o CONTRATANTE acidente de trânsito que envolva 
o caminhão reboque, bem como providenciar o devido laudo técnico policial ou outro 
documento que substitua legalmente; 

XVIII.  No caso da necessidade da substituição dos veículos deste contrato, substituir 
por outro de iguais características, inclusive com todas as logomarcas do 
CONTRATANTE. 

XIX.  Responsabilizar-se pelas limpezas dos veículos reboques e das instalações 
do pátio, inclusive com as observâncias das normas ambientais em vigor. 

XX. Efetuar por sua conta a conservação técnica dos serviços repará-los ou 
substitui-los bem como as peças desgastadas pelo uso normal, inclusive pelo 
fornecimento dos matérias de consumo e outros que se fizerem necessários para 
perfeito funcionamento dos veículos, sempre que solicitados pelo CONTRATANTE; 

XXI. Fornecer, quando solicitado elementos necessários a avaliação dos serviços, 
em como dados estatísticos e demonstrativos de custo, relatórios comprovantes de 
realização de serviço.  

XXII.  Manifestar-se, por escrito, sobre os ofícios encaminhados pelo 
CONTRATANTE, a partir da ciência, no prazo máximo de 24 horas do seu 
recebimento; 

XXIII. Garantir ao CONTRATANTE o acesso aos documentos relativos aos serviços 
executados ou execução; 

XXIV. Responsabilizar-se pelo conserto ou substituição dos veículos sinistrados, no 
prazo 24 (vinte e quatro) horas, isentando o contratante de qualquer ônus decorrentes 
de danos matérias, danos a terceiros, perca total, acidentes pessoais e 
responsabilidade civil. 

XXV.  Atender os requisitos de segurança e circulação de veículos estabelecidos pelo 
Código de Trânsito Brasileiro, pelas Resoluções do CONTRAN, pela legislação local 
e demais legislações vigentes; 

XXVI.  Fornecer e arcar com os custos de encaminhamento de carta registrada (A R ) 
aos proprietários /responsáveis, formulários impressos e adesivos discriminados 
neste instrumento, em quantidades suficientes para execução do serviço. 
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XXVII. Manter toda a vigência contratual os veículos a disposição do COMTRATANTE 
em perfeitas condições de uso; 

XXVIII . Não utilizar o reboque para fins alheios ao interesse da presente contratação, 
salvo para sua manutenção preventiva ou corretiva, ou com autorização por escrito 
do CONTRATANTE;  

XXIX. Atender a legislação de trânsito vigente quanto a montagem da plataforma do 
reboque; 

XXX. Atender rigorosamente as legislações vigentes sobre ao controle da emissão 
de poluentes do motor reboque; 

XXXI. Manter em seu quadro funcional encarregado operacional responsável em 
controlar a atuação funcional de seus empregados e supervisionar os serviços 
realizados, em como a planilha de horários folgas trabalhadas descanso semanal 
remunerado, faltas entre outros, indicando a CONTRATADA o supervisor direto dos 
serviços. 

XXXII. Fornecer mensalmente a CONTRANTE relatórios gerenciais das atividades 
previstas neste objeto, seja por acesso a sistemas e por relatório físico devidamente 
assinado por responsável designado pela CONTRATADA. 

XXXIII. Integrar-se ao sistema informatizados do CONTRATANTE, sem ônus durante 
o período contratual; 

 

 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

  

13.1 O CONTRANTE deverá: 

I. Acompanhar, fiscalizar, controlar o recebimento dos valores de repasse, 

Ficando também responsável pela validação do serviço prestado pela CONTRATADA.  

II. Fornecer, a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação, 
por escrito, da CONTRATADA, ressalvados os casos de urgência, informações 
adicionais para dirimir dúvidas e orienta-la, em todos os casos omissos, do presente 
ajuste. 

III. Rejeitar no todo ou em parte a prestação do serviço, se estiver em desacordo 
com o estipulado neste instrumento. 

IV. Administrar a demanda de remoção e demais serviços, de acordo com os 
limites de horários, de pessoal e de equipamentos previstos no presente instrumento. 

V. Autorizar a realização de leilão. 
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14. DO REAJUSTE  

  

14.1 Os preços acordados poderão ser alterados, por reajuste na ocasião de correção 
do valor da VR.  

 

 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

Comete infração administrativas nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 
10.520, de 2002. 

 

16. TABELA DE SERVIÇO DE VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS  

item serviços Remoção 
em VR 

Valor em 
RS 

01 Remoção de motocicletas, motonetas e 
quadriciclo 

100% OU 1 
VR 

83,79 

02 Remoção de veículos leves (até 05 (cinco) 
lugares) 

200% OU 
1VR 

167,58 

03 Remoção de veículos médios (acima de 05 
lugares ou de 500 a 1000 quilos de carga) 

300% OU 
1VR 

251,37 

04 Remoção de veículos pesados (acima 1000 
quilos), ônibus  

300% OU 
1VR 

251,37 

05 Guarda de motocicletas, motonetas e 
quadriciclo 

50% OU 
1VR 

41,89 

06 Guarda de veículos leves (até 05 (cinco) 
lugares) 

70% OU 
1VR 

58,65 

07 Guarda de veículos médios (acima de 05 
lugares ou de 500 a 1000 quilos de carga) 

100% OU 
1VR 

83,79 

08 Guarda de veículos pesados (acima 1000 
quilos), ônibus  

100% OU 
1VR 

83,79 

 
A partir de 1º de janeiro de 2020 (Decreto 16.755, de 18/12/2019 
Valor da VR – R$ 83,79 

 

 

 

17. FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização ficará a carga dos servidores que segue abaixo:  
 

 Sandra Terezinha Batista residente na Rua Carlos Lacerda nº 41, Bairro Jardim 
Los Angeles CEP 84071-190 – com CPF 960.488.759-91 e RG 52.41210-2. 
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 Aramis Pontes residente na Rua Francisca Maia Bittar nº 74 casa 02, Bairro 
Contorno – com CPF 008.894.939-79 e RG 8.555.192-2. 

 

 Eleni Adriana Zanardini residente na Rua nº 41, Bairro Jardim Los Angeles – 
com CPF 9.60488759-91 e RG 52.41210-2. 

 

Servidores do do Departamento de Trânsito – AMTT. 

 

18.  CONTRATO 

O prazo de vigência será de 12(doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse 
da contratante até o limite de 60(sessenta) meses. 

  

19. DOTAÇÕES ORAMENTÁRIA  

A presente contratação dispensa a existência de disponibilidade orçamentária, visto 
que a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte é isenta de toda e qualquer 
despesa referente ao objeto. 

 

 

      Josiane Farias                                                      Silvia Borges Diniz 

  Coord. Administrativa                                               Coord.de Ed. No Trânsito. 
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Departamento Administrativo - AMTT

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

 

Segue em anexo Projeto Básico para tercerização do Pátio, para ciência e
autorização do Sr. Presidente após envio a licitação para providências. 

 
16 de outubro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por STEFANY RIBEIRO CUNHA, Diretora, em
16/10/2020, às 10:35, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0866707 e o código CRC 5E51FEC6.
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Ciente, Autorizo.
 

16 de outubro de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO PELLISSARI, Presidente , em
16/10/2020, às 11:23, 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 0866735 e o código CRC CC46FF48.
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RECIBO DO EDITAL 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00X/2020 

 

 

RAZÃO SOCIAL: 

_______________________________________________________________ 

 

CNPJ Nº ______________________________ TELEFONE (    ) 

__________________________ 

 

ENDEREÇO: ____________________________________ CIDADE: 

______________________ 

 

EMAIL __________________________________ CONTATO: 

___________________________ 

 

OBS:__________________________________________________________________

________ 

 

RECEBI/RETIREI O EDITAL DE LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADO. 

 

_____________________________________, _____ DE ________________________ 

DE 2020. 

 

_______________________________ 

Assinatura 
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SENHOR LICITANTE, 

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

SOLICITO O PREENCHIMENTO DO RECIBO DO EDITAL E REMETA PARA O EMAIL 

licita.amtt@hotmail.com 

O NÃO PREENCHIMENTO DO RECIBO EXIME A LICITAÇÕES, DE QUALQUER 

COMUNICAÇÃO EVENTUAL OCORRIDA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

(ESCLARECIMENTOS, RETIFICAÇÕES OU ADENDOS). 

 

 

SCHEILA TRIERVEILER 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Minuta MINUTA EDITAL CONC/2020 PATIO DE RECOLHIMENTO (0867267)         SEI SEI64806/2020 / pg. 55

mailto:licita.amtt@hotmail.com


 

 

 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 

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

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

 

  

   

 

 

 

3 
 

MINUTA DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00X/2020 

SEI 53.487/2020. 

 

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

nº 05.073.426/0001-99, sediada a Rua Dr. Colares, esquina com Balduíno Taques,  445 - 

1º Andar – Centro, Ponta Grossa-PR, representada por seu Presidente Sr. Roberto 

Pellissari, torna público para conhecimento dos interessados que na data e local abaixo 

indicados fará realizar licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, conforme 

descrito neste Edital e seus Anexos.  

O procedimento licitatório será conduzido pela Comissão Permanente de Licitação 

designada através da Portaria nº 013/2020, e será regido pela seguinte legislação a seguir 

citada, bem como o que estabelece este Edital e seus anexos. 

LEGISLAÇÃO UTILIZADA: Lei Federal 8.666/93, Lei Federal 9.503/97, Lei 13.160/2015, 

Lei Municipal 10.329/10, Lei Municipal 13.805/2020, Lei Federal 13.146/15, Decreto 

Municipal 4.301/2010, Decreto Municipal 13.221/2017, Decreto Municipal 16.755/2019, 

Decreto Municipal 16.978/2020. 

  

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO - GLOBAL 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: até 13h30min do dia XX/XX/2020 (devidamente 

protocolado). 

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

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

LOCAL: Rua Doutor Colares, esquina com Rua Balduíno Taques,445 - Sala de Licitações 

da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, Ponta Grossa - Paraná. 

 

E-MAIL: licita.amtt@hotmail.com 

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

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

 

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

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, das 11h00min às 17h00min nos dias 

úteis, e nos sites acima indicados. 

A DIVULGAÇÃO DE QUALQUER INFORMAÇÃO SERÁ FEITA SEMPRE ATRAVÉS DO 

DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO.  

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

estabelecido para abertura da sessão, através de protocolo junto a Licitação deste 

Órgão. A ausência de protocolo dos envelopes respectivos, ou sua realização após 

o horário limite estabelecido desqualifica a pretensa licitante, ressalvada autorização 

justificada da Presidente da Comissão. 

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer impedimento para a realização da 

abertura na data marcada, a sessão será transferida conforme programação e agenda 

da Coordenadoria de Licitações, inclusive na contagem dos prazos estabelecidos 

neste Edital e seus anexos. 

 

Compõem este Edital os Anexos: 

ANEXO 01 – DESCRIÇÃO DO OBJETO – TERMO DE REFERENCIA 

ANEXO 02 – MODELO DA PROPOSTA  

ANEXO 03 – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 

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

FATURAMENTO 

ANEXO 05 – MINUTA DO CONTRATO 

 

 

1. DO OBJETO:  
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1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

REMOÇÃO, DEPÓSITO E GUARDA, ARMAZENAMENTO E ACAUTELAMENTO DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES,  E A IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA E 

INFORMATIZADA APOIADA EM BANCO DE DADOS DOS PROCESSOS 

DECORRENTES DAS APREENSÕES/REMOÇÕES REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE 

PONTA GROSSA. 

 

 

2. DOS VALORES ESTIMADOS, DA PROPOSTA E DA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: 

2.1. O valor estimado conforme tabela abaixo. A proposta da empresa deverá ser 

elaborada levando em consideração a tabela a seguir.  

 

Item Serviços Remoção em 

VR 

Valor em R$ 

01 Remoção de motocicletas, motonetas e quadriciclo 100% OU 1 

VR 

83,79 

02 Remoção de veículos leves (até 05 (cinco) lugares) 200% OU 

1VR 

167,58 

03 Remoção de veículos médios (acima de 05 lugares ou de 

500 a 1000 quilos de carga) 

300% OU 

1VR 

251,37 

04 Remoção de veículos pesados (acima 1000 quilos), ônibus  300% OU 

1VR 

251,37 

05 Guarda de motocicletas, motonetas e quadriciclo 50% OU 

1VR 

41,89 

06 Guarda de veículos leves (até 05 (cinco) lugares) 70% OU 

1VR 

58,65 

07 Guarda de veículos médios (acima de 05 lugares ou de 

500 a 1000 quilos de carga) 

100% OU 

1VR 

83,79 

08 Guarda de veículos pesados (acima 1000 quilos), ônibus  100% OU 

1VR 

83,79 

 

Valor da VR (Valor de Referência) desde 1º de janeiro de 2020 (Decreto 16.755, de 18/12/2019 
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Valor da VR – R$ 83,79 

 

2.3. A empresa deverá apresentar em sua proposta o MAIOR PERCENTUAL DE 

DESCONTO, sobre cada serviço. 

 A proposta deverá ser apresentada com  somente duas casas decimais. 

A empresa que apresentar em sua proposta o Maior Percentual de Desconto ficará 

classificada em 1º lugar. 

2.4. O lance ofertado na proposta da empresa será vinculado a aplicar o mesmo desconto 

a todos os itens constante do lote. 

 2.5. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será realizado utilizando os 

seguintes critérios: 

2.5.1. Será assegurado como critério de desempate conforme Lei 123/2006, a preferência 

de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.  Considera-se 

empate quando as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno 

porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta classificada, desde 

que esta não tenha sido apresentada por outra microempresa ou empresa de pequeno 

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

classificada poderá apresentar nova proposta inferior à menor proposta classificada, na 

própria sessão, se presente o representante com poder para ofertar nova proposta, ou, no 

prazo de 24 horas se não estiver presente (a Comissão não ficará responsável por informar 

à empresa que não estava presente tal fato). Uma vez apresentada nova proposta em 

valor/quantidade inferior será considerada 1ª classificada do certame e adjudicado o objeto 

em seu favor. Serão convocadas as microempresas e empresas de pequeno porte que se 

enquadrem por ordem de classificação. 

2.5.2.  Conforme Art. 3º, § 2º da Lei Federal 8.666/93. 

§ 2o  Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada 

preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 
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I - produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacional; (Revogado pela 

Lei nº 12.349/10). 

II - produzidos no País; 

III - produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 

IV - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 

de tecnologia no País.    (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) 

V - produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.  (Incluído pela 

Lei nº 13.146, de 2015). 

2.5.3. Conforme Art. 45, § 2º da Lei Federal 8.666/93. 

§ 2o  No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no 

§ 2o do art. 3o da Lei 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato 

público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

2.6. O recolhimento deverá ser realizado mensalmente, até o 10º dia do mês 

subsequente. 

2.7. A dotação orçamentária indicada é 23.002.15.451.0194.2217   Manut. Ativid. Depto. 

Eng. Trafego – DET - 33.90.39 O. S. T. PJ - R 35 Sub 39 99 Fonte 23.  

 

3.  PRAZO DE CONTRATO: 

3.1. O contrato terá a vigência de  12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato. 

3.2. O contrato poderá ser prorrogado, por interesse da Administração, de acordo com a 

Lei 8.666/93  

3.3. 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 fora do art. 55, XIII da Lei 8.666/93. 

3.4. O prazo referido nesta clausula poderá ser prorrogado por acordo entre as partes, 

mediante termo aditivo, devidamente autorizado pela autoridade competente. 
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4.  OBTENÇÃO DO EDITAL E ANEXOS: 

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

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte-AMTT, das 11h00min às 17h00min nos dias 

úteis, e nos sites indicados. A divulgação de qualquer informação será feita sempre através 

do Diário Oficial do Município. 

PREFEITURA DE PONTA GROSSA: http://www.pontagrossa.pr.gov.br - Portal da 

Transparência - AMTT. 

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

 

5.  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

5.1. Poderão participar da presente licitação as empresas interessadas regularmente 

estabelecidas no País, cuja finalidade e ramo de atuação sejam ou estejam ligados à 

execução do objeto desta licitação, e que na fase de habilitação, comprovem possuir os 

requisitos de qualificação exigidos. 

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

processo falimentar, estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação 

e impedimento de contratar com a Prefeitura de Ponta Grossa ou Autarquia Municipal de 

Trânsito e Transporte ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública em geral, bem como licitantes que se apresentem constituídas na 

forma de empresas em consórcio. 

5.3. Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio ou 

associação. 

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

necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação. 

5.5. Nenhuma licitante poderá participar desta concorrência representando mais de uma 

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

aceitação das condições estabelecidas neste Edital e anexos, bem como a observância dos 

regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis. 

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

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

Ponta Grossa ou da Autarquia Municipal de Transito e Transporte, ou membro de sua 

administração como dirigente ou responsável técnico, bem como de seus parentes até 

terceiro grau. 

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

técnica ou operativa, personalidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal. 

5.8. A Contratada não poderá ceder o presente contrato, nem tampouco subcontratá-lo 

a nenhuma pessoa física ou jurídica. 

 

6. QUESTIONAMENTOS / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 

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

na aplicação da Lei 8.666/93 e suas alterações, até 05 (cinco) dias úteis anteriores da 

data fixada para abertura dos envelopes, de segunda a sexta-feira, das 11:00 as 17:00 

horas, devendo a administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis 

da abertura. 

6.2. Quaisquer questionamentos deverão ser enviados para a Comissão Permanente de 

Licitação em até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data de abertura da licitação, os quais 

serão encaminhados aos setores responsáveis pelas informações, e posteriormente 

respondidos pela Comissão Permanente de Licitação. Os questionamentos serão 

analisados individualmente e caso seja considerado necessário serão anexados ao edital, 

e publicados nos sites indicados, para conhecimento geral. Os questionamentos a serem 

equacionados por telefone serão somente aqueles de caráter estritamente informal.  

6.3. As impugnações deverão ser direcionadas à Comissão Permanente de 

Licitações da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, e deverá constar os dados 
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da empresa, as razões apresentadas, e-mail e telefone de contato, devidamente assinado 

pelo representante legal. 

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

autos do processo. 

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

ocorrer modificação do ato convocatório, o mesmo deverá ser divulgado pela mesma forma 

que se deu o texto original, e após análise da Comissão for considerado necessário, deverá 

ser designada nova data para abertura do certame. 

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

licitante que não apontar as falhas ou irregularidades nele supostamente existentes até o 

5º (quinto) dia útil que anteceder a data de abertura do processo licitatório, ficando 

esclarecido que a intempestiva comunicação do suposto vício não poderá ser aproveitada 

a título de recurso.  

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

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

 

 

7.  HABILITAÇÃO – ENVELOPE 01: 

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

02 (PROPOSTA) na Coordenadoria de Licitação deste Órgão, em até 30 minutos antes do 

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

ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00x/2020 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

 NOME DA EMPRESA:  

7.2.  Os documentos de HABILITAÇÃO a ser incluídos no Envelope 01, são constituídos 

de: 

7.2.1.    HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
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a) Estatuto Social, CONTRATO SOCIAL ou outro instrumento de Registro 

Comercial, em vigor, devidamente registrado e com as alterações realizadas ou 

devidamente consolidadas, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, 

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

pertinente ao objeto desta licitação. 

b) INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA do representante legal da 

empresa, ou quando for o caso cópia da ata da assembleia de eleição do dirigente, 

com reconhecimento de firma por cartório competente. 

c) Cópia de DOCUMENTO OFICIAL DO REPRESENTANTE LEGAL com foto (RG, 

CNH, passaporte, etc). 

 

7.2.2.    REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do 

Ministério da Fazenda. 

b) INSCRIÇÃO ESTADUAL, CICAD ou equivalente. 

c) Prova de regularidade de situação para com a FAZENDA FEDERAL, através da 

Certidão Conjunta da Receita Federal e a Dívida Ativa da União. 

d) Prova de regularidade de situação para com a FAZENDA ESTADUAL, através de 

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

e) Prova de regularidade de situação para com a FAZENDA MUNICIPAL, através de 

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

f) Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS – Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (CRS/FGTS). 

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

Certidão Positiva com efeito negativo, expedida pelo Tribunal do Trabalho. 

 

7.2.3.   HABILITAÇÃO QUANTO A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
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a) CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU 

EXTRAJUDICIAL, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da empresa. (se não constar 

validade, somente serão aceitos com a data não superior a 60 dias da emissão). Para as 

empresas que optarem por participar através de filial, deverá também apresentar a certidão 

negativa para com o cartório/comarca onde se encontra instalada a filial. No caso de 

Certidão Positiva de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, o licitante deverá apresentar a 

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

Federal 11.101/05. 

b) DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO E DE FATURAMENTO, caso a empresa 

esteja enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Modelo Anexo). 

c)  BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 

meses da data prevista para a sessão de abertura deste certame. Os documentos deverão 

ser assinados por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado 

no Conselho Regional de Contabilidade. A licitante com menos de um ano de existência, 

que ainda não tenha balanço, deverá apresentar demonstrações contábeis envolvendo 

seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativos ao período de sua existência, na 

forma da lei. 

c1)  Comprovação de boa situação financeira, a qual será avaliada pelos Índices de 

Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), cujos índices 

deverão ser superiores a 1,0 (um inteiro),resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

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

                                         PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

Liquidez Corrente (LC) =    ATIVO CIRCULANTE 

          PASSIVO CIRCULANTE 

Solvência Geral (SG) =   ATIVO TOTAL 
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    PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

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

deverão comprovar patrimônio líquido de 1% do valor previsto para esta licitação. A 

comprovação deverá ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, admitida 

a atualização para esta data através de índices oficiais. 

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

da empresa, responsável técnico pelas informações, devidamente inscrito no 

Conselho Regional de Contabilidade.  

 

7.2.4.   HABILITAÇÃO COMPLEMENTAR:  

a) DECLARAÇÃO CONJUNTA (Modelo Anexo). 

 

7.2.5.   HABILITAÇÃO TÉCNICA:  

a) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, expedido por pessoa jurídica de direito 

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

serviços compatíveis com o objeto desta licitação, sendo:  

a1. Serviços que envolveram a execução de remoções de veículos similares, desde a 

apreensão do veiculo, sua guarda, liberação ao proprietário/responsável ou liberação para 

o leilão.  

7.2.6. CONDIÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

a) Deverá indicar a área e comprovar mediante matricula ou contrato de locação de 

espaço físico de no mínimo 6.000m², considerando a área de estacionamento, conforme 

exigido, o qual será vistoriado pela Comissão de Fiscais, para aprovação. 

b) Apresentar e comprovar que dispõe de toda a infraestrutura e equipamentos 

necessários a execução completa do objeto desta licitação. 
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ATENÇÃO: TODOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO ESTAR ATIVOS 

E EM PLENA VIGÊNCIA. 

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

rubricadas. 

7.4.   Os documentos poderão ser apresentados em original ou cópia autenticada 

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

oficial, autenticação digital ou ainda poderão ser autenticados na Coordenadoria de 

Licitação (mediante conferência com os originais). Ficam dispensados de autenticação 

somente os documentos obtidos via internet. Somente serão aceitas cópias legíveis, que 

ofereçam condições de análise por parte da Comissão Permanente de Licitação. 

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

validade na abertura da licitação. Na hipótese de não constar o prazo de validade nas 

certidões apresentadas, serão validas as expedidas até 60 (sessenta) dias 

imediatamente anteriores a data da abertura do certame. 

7.6. Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante com Nº do 

CNPJ e endereço respectivo:  

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

matriz;  

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

c) Se a licitante for a matriz e a prestadora de serviços for a filial, os documentos deverão 

ser apresentados em nome da matriz e da filial simultaneamente. 

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

de requerimento de certidão. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de 

fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticados. 

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

promoção de diligencia destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
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vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente 

na habilitação e/ou proposta. 

7.9. A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar das licitantes, 

em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já 

entregues, fixando o prazo para atendimento. 

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

este deverá estar acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feito por 

tradutor público juramentado. 

 

8.  DA PROPOSTA – ENVELOPE 02:  

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

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

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

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00X/2020 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

 NOME DA EMPRESA:  

8.2.  A empresa deverá apresentar em sua proposta o MAIOR PERCENTUAL DE 

DESCONTO, por serviço prestado. A proposta deverá ser apresentada somente em duas 

casas decimais. 

8.3. A proposta deverá ser apresentada conforme modelo ANEXO 02, sem rasuras, 

emendas ou entrelinhas, e deverá ser assinada pelo representante legal da empresa.  

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

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

licitantes liberados dos compromissos assumidos. Em casos excepcionais a Comissão 

Permanente de Licitação poderá solicitar as licitantes prorrogação de prazo especifica na 

validade da proposta. Deverá ser formalizado por escrito a solicitação e aceite ou não das 

alterações de validade de proposta. 

Minuta MINUTA EDITAL CONC/2020 PATIO DE RECOLHIMENTO (0867267)         SEI SEI64806/2020 / pg. 68



 

 

 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 

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

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

 

  

   

 

 

 

16 
 

 

9.  PROCEDIMENTOS PARA A ABERTURA DOS ENVELOPES (01 e 02): 

9.1. A Comissão Permanente de Licitação lavrará Atas circunstanciadas registrando 

todos os fatos praticados no decorrer do processo licitatório. Quaisquer observações 

realizadas pelas empresas participantes somente serão registradas em Ata quando forem 

formuladas por escrito. A Comissão Permanente de Licitação fará a leitura das observações 

para conhecimento geral. 

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

Licitação receberá os envelopes números 1 e 2 que deverão estar devidamente 

protocolados e lacrados. Não serão aceitos documentos de Habilitação e Propostas 

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

Comissão Permanente de Licitação. 

9.3. Para a abertura do Envelope Nº 1 - Habilitação observará os seguintes 

procedimentos: 

9.3.1. A Comissão Permanente de Licitação, na presença facultativa dos proponentes 

interessados, devidamente credenciados, efetuará a abertura do envelope Nº 1 - 

HABILITAÇÃO, rubricando-os em todas as suas páginas e facultando aos proponentes 

presentes o mesmo procedimento. 

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

analisados os documentos contidos no envelope Nº 1 - Habilitação, e decidir quanto à 

habilitação ou inabilitação das proponentes, ou designar dia e hora certos para divulgação. 

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

sessão e desde que ocorra a desistência da interposição de recursos dos proponentes 

presentes, poderá a Comissão Permanente de Licitação proceder à abertura do envelope 

Nº 2 - Proposta. 

9.3.4. Caso não ocorra desistência do prazo de recurso sobre as Habilitações ou 

Inabilitações, a Comissão Permanente de Licitação marcará nova data, hora e local, para 
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a abertura dos envelopes Nº 2, que será, obrigatoriamente, depois de decorrido o prazo 

legal para apresentação de recurso para o julgamento dos mesmos. 

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

devolvidos inviolados aos proponentes inabilitados. Se essa devolução não puder ser 

realizada na própria sessão de habilitação, referidos envelopes ficarão à disposição das 

licitantes por 30 (trinta) dias úteis, contados do encerramento da licitação, ou seja, depois 

de transcorrer o prazo para interposição de recurso contra o resultado final da licitação ou 

ter havido a sua desistência ou, ainda, terem sido julgados os recursos interpostos, após o 

que serão destruídos pela AMTT. 

9.4.  Para a abertura do Envelope Nº 2 – Proposta observará os seguintes procedimentos: 

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

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

Comissão Permanente de Licitação, e em seguida facultativamente pelos proponentes 

presentes e devidamente credenciados. 

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

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

Comissão Permanente de Licitação vai verificar se realizará a análise da proposta no 

momento da licitação ou determinará novo dia, hora e local para a divulgação do resultado. 

9.4.4. À Comissão Permanente de Licitação é facultado solicitar das proponentes, 

esclarecimentos com relação aos documentos apresentados, bem como, promover 

diligências ou solicitar pareceres técnicos destinados a esclarecer a instrução do processo. 

9.4.5. As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões públicas serão 

resolvidas pela Comissão Permanente de Licitação, na presença dos proponentes. 

10.  JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS 

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: 

10.1. As propostas serão analisadas e classificadas, considerando-se o MAIOR 

PERCENTUAL de desconto, sobre cada serviço prestado. A proposta deverá ser 

apresentada no máximo  com duas casas decimais.   
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10.2. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será realizado utilizando os 

seguintes critérios: 

10.2.1. Será assegurado como critério de desempate conforme Lei 123/2006, a 

preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.  

Considera-se empate quando as propostas apresentadas por microempresas e empresas 

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

classificada, desde que esta não tenha sido apresentada por outra microempresa ou 

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

pequeno porte melhor classificada poderá apresentar nova proposta inferior à menor 

proposta classificada, na própria sessão se presente o representante com poder para 

ofertar nova proposta, ou, no prazo de 24 horas se não estiver presente (a Comissão não 

ficará responsável por informar a empresa que não estava presente tal fato). Uma vez 

apresentada nova proposta em valor/quantidade inferior será considerada 1ª classificada 

do certame e adjudicado o objeto em seu favor. Serão convocadas as microempresas e 

empresas de pequeno porte que se enquadrem por ordem de classificação. 

10.2.2.  Conforme Art. 3º, § 2º da Lei Federal 8.666/93. 

§ 2o  Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada 

preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

I - produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacional; (Revogado pela 

Lei nº 12.349/10). 

II - produzidos no País; 

III - produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 

IV - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 

de tecnologia no País.    (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) 

V - produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.  (Incluído pela 

Lei nº 13.146, de 2015). 
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10.2.3. Conforme Art. 45, § 2º da Lei Federal 8.666/93. 

§ 2o  No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no 

§ 2o do art. 3o da Lei 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato 

público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

10.4. O julgamento e a classificação das propostas, bem como a escolha da mais 

conveniente são atos exclusivos da Comissão Permanente de Licitação, que em 

consequência, reserva-se o direito de: 

a)  Desclassificar qualquer concorrente que, a seu critério e devidamente justificado, 

não apresente as condições de cumprimento. 

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

manifestamente inexeqüíveis ou inconvenientes, por faltas comprovadas durante o 

processo de seleção. 

10.5.  Concluído o julgamento das propostas, a Comissão Permanente de Licitação 

elaborará Ata contendo a classificação que será submetido à apreciação da autoridade 

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

10.6.  A apresentação de uma proposta na licitação será considerada como evidência de 

que a proponente: 

a)  Examinou criteriosamente o edital, que os comparou entre si e obteve informações 

sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la. 

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

completa execução dos serviços em todas as suas fases. 

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

proposta totalmente sensata. 

 

 

11. DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL (LC nº 123/06). 

11.1.  As Microempresas-ME e Empresas de Pequeno Porte-EPP deverão apresentar 

toda a documentação exigida para efeito de comprovação de sua Regularidade Fiscal e 
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Trabalhista, mesmo que apresente alguma restrição, neste caso sendo habilitada “Sob 

Condição”. 

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

do certame quanto a sua regularidade fiscal e trabalhista, será concedido prazo de 05 

(cinco) dias úteis, para a regularização e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeitos de negativa. 

11.3. As certidões deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitação dentro do 

prazo acima, sob pena de decair o direito à contratação da proponente e aplicação das 

sanções previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações. 

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

da proponente, a Comissão Permanente de Licitação decidirá quanto à habilitação final da 

mesma, que será comunicada às proponentes através de publicação no Diário Oficial do 

Município. A partir da divulgação do resultado do julgamento as proponentes terão o prazo 

de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-

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

 

 

12.  DOS LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

12.1. Abrange o Município de Ponta Grossa. 

 

 

13. PENALIDADES: 

13.1. O licitante vencedor estará sujeito às penalidades previstas na Lei Municipal nº 

8.393/2005. 

13.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da proposta, pela inexecução 

total do contrato, e em caso de rescisão contratual por inadimplência da contratada. 

13.3.  Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de 

inexecução parcial ou qualquer outra irregularidade. 
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13.4. Multa parcial de 2% (dois por cento) sobre o saldo previsto e não medido das 

parcelas do cronograma físico financeiro, quando das respectivas medições, desde que o 

referido atraso parcial não seja devidamente justificado. 

13.5. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor de cada serviço não realizado, 

por dia que exceder o prazo para fornecimento do objeto. 

13.6. Suspensão do direito de licitar e contratar, junto a Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte, pelo prazo que for determinado pela presidência desta AMTT, segundo a 

natureza da falta e o prejuízo causado a este órgão, de acordo com a Lei Municipal nº 

8.393/05. 

 

14.  RECURSOS:  

14.1. É facultado a qualquer licitante formular observações por escrito no transcurso das 

sessões da licitação, solicitando que constem em Ata dos trabalhos. 

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

realização da Concorrência Pública com registro na Ata da Sessão da síntese das suas 

razões. 

14.3. No momento em que a Presidente da Comissão Permanente de Licitação questiona 

aos licitantes o interesse em manifestar recurso, a licitante que quiser recorrer deverá 

manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, de acordo com o Art. 109 da Lei 

8.666/93. Será assegurada vista dos autos. A Comissão Permanente de Licitação poderá 

reconsiderar a sua decisão.  

14.4. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por 

parte da proponente, importará na decadência do direito de recurso, competindo a 

Comissão Permanente de Licitação adjudicar o objeto do certame à proponente vencedora. 

14.5. Se houver interposição de recurso, os licitantes serão comunicados via Diário Oficial 

e por e-mail, para os efeitos do previsto §5º do Artigo 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

14.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados. 
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14.7. Não será conhecido do recurso, cuja licitante não manifesta publicamente, em Ata, 

ao final da audiência pública sua intenção de recorrer. 

14.8. O recurso deverá ser protocolado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis da 

realização do certame, por representante da empresa na sede da Autarquia Municipal 

de Trânsito e Transporte, Rua Balduíno Taques, 445 - encaminhado à Comissão 

Permanente de Licitação, no horário das 11h00min às 17h00min. O recurso deverá 

estar em papel timbrado com todos os dados da empresa, as razões do recurso e 

assinatura do representante legal para que possa ser juntada ao processo licitatório 

em questão, bem como a análise e a decisão cabida a este. O recurso deverá ser 

encaminhado também via e-mail: licita.amtt@hotmail.com. 

14.9. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente realizará a Adjudicação e Homologação do processo licitatório. 

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

e incluir-se-á o do vencimento. 

 

15. DO REAJUSTE DOS PREÇOS E DA SUBCONTRATAÇÃO: 

15.1. Os preços são reajustados anualmente através de Decreto Municipal, com ocasião 

da correção do valor da VR(Valor de Referência) 

15.2. Não será admitida em hipótese alguma a subcontratação a nenhuma pessoa física 

ou jurídica. 

 

 

16.  DISPOSIÇÕES GERAIS: 

16.1. A Comissão Permanente de Licitação terá autonomia para resolver todos os casos 

omissos, dirimindo dúvidas que porventura possam surgir, assim como aceitar ou não 

qualquer interposição por parte dos participantes. 
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16.2. Somente terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas, 

interpelar, assinar atas, apresentar recursos, os representantes credenciados das 

empresas proponentes e membros da Comissão Permanente de Licitação. 

16.3. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes não serão admitidas quaisquer 

retificações que possam influir no resultado, nem admitidos a participarem os proponentes 

retardatários. 

16.4. A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das 

condições estabelecidas no Edital e anexo, e demais normas da Lei 8.666/93 e suas 

alterações, e Lei Municipal n.º 8.393/2005. 

16.5. Após o resultado da presente licitação, observadas as condições fixadas neste edital, 

a empresa vencedora será notificada para, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, 

comparecer na Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte para assinatura do contrato. 

16.6.  Em caso de não atendimento ao item anterior, incorrerá a empresa vencedora, a 

critério da AMTT, nas penas previstas na Lei Municipal n.º 8393/2005, e ser-lhe-á ainda 

aplicada multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor global da proposta, sem 

prejuízo das demais cominações legais pertinentes a matéria, inclusive perdas e danos. 

16.7. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior assistirá a AMTT o direito de a seu 

exclusivo critério, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

adjudicação do objeto em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

colocado ou revogar a licitação. 

16.8. O objeto será verificado e acompanhado pelo fiscal, podendo ser rejeitado caso a 

qualidade e especificações não atendam ao que foi licitado, e deverá ser substituído e/ou 

reparado pelo contratado no prazo acordado, sem ônus para a AMTT, sob pena de 

suspensão da empresa de participar de licitação, de acordo com a legislação vigente. 

16.9. Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a 

aceitar, nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos 

ou supressões, em conformidade com o Artigo 65, seus parágrafos e incisos da Lei 8.666/93 

e suas alterações. 
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16.10.  É competente o Foro da Comarca de Ponta Grossa para discussões de litígios 

decorrentes da presente Licitação, com renúncia a qualquer outro, ainda que mais 

privilegiado. 

16.11. A Contratada deverá atender, no que couber as legislações pertinentes. 

 

Ponta Grossa, 16 de outubro de 2020. 

 

 

ROBERTO PELLISSARI 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 
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ANEXO 01 – DESCRIÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00x/2020 

 

1. OBJETO:   PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO, DEPÓSITO E 

GUARDA, ARMAZENAMENTO E ACAUTELAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, 

E A IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA E INFORMATIZADA APOIADA EM 

BANCO DE DADOS DOS PROCESSOS DECORRENTES DAS 

APREENSÕES/REMOÇÕES REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA. 

 

2. JUSTIFICATIVA: No exercício de suas atribuições, os Agentes de Trânsito para o 

cumprimento de medidas administrativas, devem recolher mover e desobstruir a via de 

veículos, necessitando, portanto, de estrutura física e logística integradas para tal. Todavia, 

enfrenta-se uma série de desafios à correta prestação dos serviços. A estrutura física atual 

não proporciona as condições para depósito de veículos, além disso, para que se 

promovam as reformas necessárias e adequações demandaria um longo período de tempo 

e maciços investimentos por parte da Administração Pública. O recolhimento de veículos 

ao pátio ou a outro lugar determinado necessita da aquisição de guinchos, reboques, 

guindastes, carretilhas e outros dispositivos e equipamento logístico, bem como pessoal 

especializado na sua operação e contratação de manutenção especializada. A guarda dos 

veículos recolhidos, por não possuírem pátios apropriados, compromete sua segurança e 

traz prejuízo visual, gerencial, administrativo e de saúde pública. Tal situação demandaria 

a contratação de empresa terceirizada especializada em vigilância ou atribuiria 

responsabilidade ao Agente pela guarda daquele patrimônio depositado, o que o desviaria 

de suas atividades de policiamento e fiscalização trazendo prejuízo à segurança pública e 

à fluidez do trânsito. Importante registrar que a falta de estrutura para a remoção, depósito, 

e a guarda de veículos e bens compromete diretamente o planejamento operacional, isso 

quanto à garantia de segurança pública, da fluidez, do atendimento ao cidadão, do 

ordenamento do trânsito. Além disso, a Lei nº 9.503/97 em Art. 271, § 4º, estabelece que 
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os serviços de recolhimento, depósito e guarda de veículos poderão ser executados por 

ente público ou por particular contratado por licitação pública. O serviço pretendido é 

atividade adicional do poder de polícia, não tendo similitude com a atividade da Contratante, 

somado ao fato da existência de empresas privadas com estrutura e pessoal capacitado 

para prestarem os serviços aqui pretendidos, e que esta contratação não gerará nenhum 

ônus ao erário, posto que os proprietários dos veículos arcarão com os custos, conforme 

disposto no § 4º do Art. 271 da Lei nº 9.503/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro 

(CTB), ou estes serão supridos pelos valores arrecadados em leilão, conforme Art. 328, 

§6º, I da supracitada lei. 

 

3. INFORMAÇÕES GERAIS: 

Remoção dos veículos, em cumprimento a Lei Federal n. 9.503/97 – CTB, bem como outras 

normas Federais, Estaduais e/ou Municipais aplicáveis ao objeto. 

Para finalidade da contratação, será necessário verificar as seguintes definições: 

a) Remoção: usualmente chamada de guinchamento ou reboque, é a retirada e o 

deslocamento do veículo regularmente apreendido ou removido, do local em que se 

encontra para o local em que ficará depositado. O processo de remoção será feito de forma 

a preservar o objeto do transporte, logo, a evitar quaisquer danos ao mesmo.  

b) Guarda: é a vigilância exercida sobre o veículo no lugar em que estará depositado, 

objetivando-se a preservação de seus caracteres, peças e acessórios, até sua destinação 

final.   

c) Armazenamento: consiste na colocação do bem em local adequado, referindo-se 

como pátio, nos termos exigidos pela contratante. 

d) Acautelamento: é o ato de responsabilizar-se pelo bem apreendido/removido. 

e) Leilão: é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de 

bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou 

Minuta MINUTA EDITAL CONC/2020 PATIO DE RECOLHIMENTO (0867267)         SEI SEI64806/2020 / pg. 79



 

 

 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 

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

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

 

  

   

 

 

 

27 
 

penhorados, ou para a alienação de bens imóveis, a quem oferecer o maior lance, igual ou 

superior ao valor da avaliação. 

f) Descarte: trata da reciclagem de sucatas de veículos. Onde, a reciclagem é o 

processo de aproveitamento de materiais ferrosos e não ferrosos de veículos considerados 

impróprios para voltar a circulação e impróprios para o aproveitamento de peças.  

g) Descontaminação: é o processo de retirada de gases e fluídos do veículo de forma 

a impedir vazamentos e contaminação do meio ambiente.  

h) Sucata: de veículo é o resultado da baixa permanente de um veículo nos cadastros 

oficiais, invalidação dos números de identificação do chassi e motor e descarte das placas 

identificadoras. 

Todos os veículos reboques e seus condutores deverão estar regularizados e  cumprir 

todas as normas contidas na legislação Federal, Estadual e Municipal vigentes. 

Todo o pátio deverá respeitar as normas de zoneamento urbano, ambientais, segurança 

do trabalho e todas as normas que regulamentam o bom funcionamento e segurança do 

estabelecimento. 

3.1. A contratada deverá disponibilizar 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por 

semana os serviços de remoção de veículos apreendidos pela Autarquia Municipal de 

Trânsito e Transporte, na quantidade de no mínimo 2 (dois) veículos, sendo 1(um) do tipo 

reboque, com no máximo 08(oito) anos de fabricação, sendo esse próprio ou agregado de 

terceiros, ambos nas seguintes especificações.  

a)  Ser operado manualmente, através de alavancas ou de dispositivos eletrônicos.  

b)  Possuir equipamento embarcado que possibilite o rastreamento/telemetria, através 

da tecnologia "Global Position System" (GPS), ou equipamento similar, com controle da  
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da contratante, através do seu Centro de Operações, para acompanhamento da 

movimentação do veículo reboque na área de abrangência, no intuito de minimizar falhas 

ou interrupções. 

c)  No caso do veículo reboque, ter capacidade para remover simultaneamente, no 

mínimo, 02 (dois) veículos automotores ou 06 (seis) motocicletas . 

d)  Serem ambos dotados de dispositivo de iluminação intermitente com sistema de 

"LEDs", com lentes na cor amarelo âmbar.  

e)  Possuir, ambos, rádio receptor/transmissor, ou equipamento similar, que permita a 

comunicação permanente e total, no intuito de minimizar falhas ou interrupções em toda a 

área de abrangência, ligando-se ao Centro de Operações da contratante.  

f)  Serem dotados ambos de, no mínimo: 05 (cinco) cones refletivos com altura de 70 

cm, cores laranja e branca, sendo a branca em película refletiva grau técnico, para 

sinalização, conforme NBR 15071 ou outra legislação que a substitua; e de 03 (três) 

cavaletes desmontáveis, com largura de 1,50 m e altura de 1,00 m, com barra de 30 cm, 

zebrada com material refletivo de alta intensidade nas cores: branco e laranja, cada um.  

g)  Os veículos deverão ser caracterizados com a logomarca da contratada e com a 

identificação - “A Serviço da AMTT”.  

h)  Possuir macaco do tipo “jacaré” com capacidade para 02 (duas) toneladas, no caso 

do veículo do tipo reboque. 

i)  Possuir no veículo reboque, sistema de patins ou similar, que permita a retirada do 

veículo do local estacionado sem danos ao mesmo sendo responsável por eventuais danos 

ocorridos a terceiros.  

j)  Os veículos reboque deverão ter condições de transportar, ainda, motocicletas, 

motonetas e/ou ciclomotores, simultaneamente, no próprio veículo ou em dispositivo que 

possa ser acoplado ao reboque.  
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k)  Os veículos reboque deverão ser equipados com câmera digital semiprofissional 

com no mínimo: resolução mínima de 14,1 mp (megapixels), sensor CMOS, zoom de 3 

(três) x (18 a 55 mm), filmagem em HD, tela LCD de no mínimo 3"(Três), auto foco, bateria 

e cartão de memória compatível (de no mínimo 1GB de capacidade) inclusos para fornecer 

registros fotográficos do veículo apreendido/removido no ato da remoção.  

l)  Ser equipados também de coletor móvel de dados – tipo pocket. 

m)  Os veículos disponibilizados pela contratada deverão ser de cor branca, identificados 

conforme ITEM “G” e estar em perfeitas condições de utilização e atenderem a todos os 

requisitos legais e de segurança previstos pela legislação vigente.  

n)  Os veículos deverão estar disponíveis 24 (vinte e quatro) horas por dia durante 07 

(sete) dias por semana e deverão estar prontos para apresentar-se sempre que chamados 

pela AMTT.  

p)  Fica sob responsabilidade da contratada a substituição imediata do veículo que não 

apresentar condições de segurança ou falhas mecânicas.  

q)  Todas as despesas decorrentes da operação de remoção, guarda e manutenção dos 

veículos, tais como: combustível, óleos lubrificantes, desgastes devido ao uso ou acidentes, 

substituição de peças e pneumáticos, consertos, lavagem dos veículos, e outros, serão de 

inteira responsabilidade da contratada. 

r)  Todas as despesas referentes a seguro, multas, impostos, salários ou remuneração 

dos funcionários, encargos sociais, tributos federais, estaduais e municipais entre outros, 

incidentes sobre a prestação de serviços, ou dela decorrente, serão de inteira 

responsabilidade da contratada. 

s)  A contratada terá responsabilidade por quaisquer atos praticados por seus 

funcionários e danos materiais e/ou pessoais, desde a colocação do guincho no veículo a 

ser removido do local da apreensão até a sua retirada do pátio de guarda e 
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armazenamento.  

t)  Os veículos reboque, antes de serem incorporados ao efetivo de serviço, passarão 

por vistoria, devendo atender ao item 5 – 5.1.13 a 5.1.18, e demais procedimentos adotados 

pela AMTT para a prestação do serviço, em local por ela indicado. O equipamento de 

remoção com o qual o veículo reboque for equipado deverá ter o Certificado de 

Segurança Veicular expedido pelo INMETRO. 

3.2.  A Guarda/Armazenamento e Acautelamento: A guarda, armazenamento e 

acautelamento do veículo removido/apreendido consistem no seu monitoramento desde o 

momento do primeiro manuseio do veículo, perante o Agente de Trânsito da AMTT, e seu 

proprietário, até sua liberação, devendo serem realizadas vistorias de avaliação do seu 

estado, com preenchimento de formulários e fotografias, nos momentos da remoção, do 

recebimento no pátio e na liberação do veículo para atestar suas reais condições em cada 

momento, bem como suas características, componentes principais e acessórios.  

A empresa contratada deverá disponibilizar pátio para a guarda, armazenamento e 

acautelamento dos veículos apreendidos/removidos, compatível com a demanda do 

Município, localizado no perímetro urbano da Cidade de Ponte Grossa, com no mínimo 

6.000m² (seis mil metros quadrados) de área total, com as seguintes características:  

a)  Estar em perfeitas condições de operacionalidade e atender às determinações de 

uso e ocupação do solo, além de possuir licença ambiental de instalação e 

operacionalização quando exigida pelos órgãos competentes.  

b)  Não deverá estar localizada em regiões com histórico de alagamento e também não 

deverá possuir vagas em áreas sujeitas ao acúmulo de água.  

c)  Toda a área do pátio deverá estar permanentemente limpa, com o mato aparado, 

evitando qualquer acúmulo de lixo ou dejetos.  

d)  Sistema de coleta e escoamento de águas pluviais de forma a evitar a formação de 
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poças com mais de 3 (três) cm de profundidade e erosão no terreno.  

e)  Todo o pátio deverá passar por processo de controle de pragas através de, no 

mínimo, desinsetização e desratização semestral, o qual deverá ser comprovado pela 

contrata 

f)  O pátio deverá possuir placas com no mínimo 40 x 1,20 cm, mencionando o uso e 

os serviços realizados no local. 

g)  As vias principais ao entorno do pátio deverão possuir placas para localização do 

mesmo, e a via de acesso principal ao local (área) deverá ser asfaltada.  

h)  Todas as edificações deverão estar em conformidade com a legislação específica.  

i)  Ter no mínimo 40% da área, com pavimentação de concreto ou asfalto resistente ao 

tipo do serviço. 

 j)  Ter o perímetro fechado por muro com no mínimo 2 metros de altura, com concertina 

galvanizada na parte superior.  

k)  Ter iluminação adequada à segurança.  

l)  Dispor de projeto implantado de prevenção e combate a incêndio devidamente 

aprovado pelo Corpo de Bombeiros.  

m)  Manter vigilância e monitoramento 24 horas por dia através de sistema de segurança 

digital em todas as áreas e portões, objetivando garantir a integridade: dos funcionários e 

dos usuários; dos veículos e caçambas acautelados, evitando que os mesmos sejam 

retirados sem as devidas autorizações, mesmo com emprego de força, e, demais 

infraestruturas necessárias para a guarda dos veículos e caçambas removidos.  

n)  O sistema de segurança digital deverá ser composto por câmeras, sistema de 

gravação digital e sensores de abertura de portões. As imagens gravadas deverão ser 

armazenadas por no mínimo 02 (dois) anos. Também fará parte da composição do sistema, 
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sensores de presença, guaritas elevadas de vigilância, sistemas auxiliares de 

armazenagem de energia tipo no-break.  

o)  Estar situado em local servido por linha de transporte coletivo urbano a uma distância 

máxima de 1.000 metros.  

p)  No pátio deverá ser reservada uma área edificada para funcionamento dos serviços 

administrativos, de vistoria e recebimento do público externo, e área coberta para 

armazenamento, num percentual mínimo de 20% (vinte por cento) da área total.  

q)  O pátio deverá ser dividido em três áreas distintas (localizadas no mesmo terreno): 

área de recepção e vistoria de veículos, área de armazenamento dos veículos, área de 

atendimento ao público e de administração.  

r)  A contratada deverá implementar, operar e gerenciar um sistema informatizado, 

apoiado em banco de dados, para a gestão integrada dos processos envolvendo os 

veículos apreendidos/removidos para o seu pátio, devendo gerir os arquivos inerentes. 

 

4.  PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:  

4.1. Os serviços serão executados quando houver o acionamento por servidor (agente 

de trânsito) da AMTT, o qual especificará o local, as condições gerais e o tipo de veículo a 

ser recolhido e seu destino.  

4.2. O serviço a ser executado está vinculado à natureza da ocorrência atendida.  

4.3. No caso de aplicação por parte da Contratante da medida Administrativa prevista na 

Lei nº 9.503/97 – CTB, o serviço a ser executado será o transporte do veículo do local onde 

se encontra até o respectivo depósito, onde permanecerá sob guarda e responsabilidade 

da contratada até sua liberação ou destinação conforme o caso.  

4.4.  No caso de acidente de trânsito ou veículo danificado / avariado, representando risco 
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à segurança ou em caso de emergência que justifique o acionamento do serviço contratado 

em detrimento do livre direito do proprietário ou condutor do veículo em acionar serviço de 

remoção à sua escolha ou derivado de contrato de seguro que envolva o veículo, o serviço 

a ser executado será o recolhimento ao respectivo depósito.  

4.5. No caso de veículo recuperado após ter sido objeto de crime ou apreendido por 

determinação judicial, o serviço a ser executado será o recolhimento do veículo e 

encaminhamento ao local definido pela unidade local da contratante e seus custos cobertos 

conforme item 4.7.  

4.6. Quando o veículo for recolhido ao depósito, permanecerá sob responsabilidade e 

guarda da Contratada até sua liberação ou destinação por parte da Contratante.  

4.7. Os valores referentes às despesas de recolhimento, depósito e guarda do veículo 

(diária), se houver, serão pagos pelo proprietário, condutor ou responsável legal pelo 

veículo recolhido diretamente a contratada, não recaindo qualquer ônus à contratante no 

que tange ao pagamento de qualquer despesa decorrente do serviço executado, conforme 

disposto no Artigo 271 do CTB e suas alterações.  

4.8. Conforme disposto no § 5º, do Art. 328, o veículo apreendido ou removido a qualquer 

título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contado 

da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão e a cobrança das despesas com 

estada no depósito será limitada ao prazo de seis meses, ou seja, 180 (cento e oitenta) 

dias.  

4.9.  A Contratada deverá dispor de dados, softwares ou qualquer outra forma de controle 

e/ou gerenciamento, com a finalidade de prestar informações à Contratante, em especial, 

dos veículos removidos ao depósito que ultrapassem os 60 (sessenta) dias de 

recolhimento, objetivando ao órgão público Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte – 

AMTT, dar celeridade ao processo de leilão destes.  

4.10. A Contratada também deverá receber veículos no depósito mesmo não tendo 
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efetuado o recolhimento, quando então, terá direito apenas ao recebimento dos valores 

relativos à guarda dos veículos, conforme item 4.7. 

4.11. Nos valores dos serviços, estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 

indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente na execução dos serviços e descritos, não cabendo nenhum valor 

adicional ao proprietário ou responsável pelo veículo, pelos serviços previstos no contrato, 

além dos valores estabelecidos pela contratada quando das apresentações das propostas 

e em atenção aos dispostos nos Artigos 66 e 69 da Lei nº 8.666/93.  

4.12. Os serviços serão executados sempre que a Contratada for acionada pelo Agente 

de Trânsito da Autarquia, independente de hora ou dia da semana, ou seja, o serviço 

deverá ser prestado durante 07 (sete) dias por semana, durante as 24 (vinte e quatro) horas 

por dia.  

4.13. A chegada deverá ocorrer em até 30 (trinta) minutos do acionamento, em locais 

distantes até 10 (dez) quilômetros da base operacional da contratada  

4.14. Para locais distantes mais do que 10 quilômetros da base operacional da contratada, 

acrescentar-se-ão 30 (trinta) minutos de prazo de chegada para cada 10 (dez) quilômetros 

percorridos.  

4.15.  A ocorrência de atraso na chegada ao local determinado sempre deverá ser 

justificada ao responsável pelo recolhimento, sendo admitida tolerância de 20% (vinte por 

cento) dos prazos estipulados, desde que eventual e decorrente de fatores alheios à 

vontade da contratada.  

4.16. O agente de trânsito da Contratante encarregado da ocorrência elaborará o 

documento para recolhimento do veículo, entregando uma das vias ao funcionário da 

contratada responsável pelo transporte.  
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4.17. A Contratada deverá conferir o documento de recolhimento, especialmente acerca 

dos dados referentes ao estado do veículo (estrutura, lataria, equipamentos e acessórios, 

conforme o caso), bem como a relação dos pertences deixados e/ou encontrados no interior 

dos veículos, os quais deverão ser guardados, lacrados e devidamente identificados. Não 

havendo qualquer divergência a ser sanada, a Contratada ficará responsável, a partir de 

então, pelo veículo e respectivos pertences.  

4.17.1. A Contratada deverá fornecer software para uso em dispositivo móvel, tipo 

smartphones ou tablets, para uso nas apreensões, com capacidade de vistoriar os veículos, 

sem custos para contratante. O aplicativo deverá estar disponível em plataforma Android 

ou similar, que opere on-line e off-line (com e sem sinal de internet) para realização da 

vistoria do veículo o qual deverá possibilitar:  

I.  Identificação do motivo da remoção (código da apreensão), descrição completa do 

veículo e do condutor, do agente responsável pela apreensão, capacidade para acionar de 

reboque/guincho via aplicativo, informar o estado físico e de funcionamento do veículo, 

produção de, no mínimo 10 (dez) fotos do veículo, registro de áudio (gravação de eventuais 

ocorrências), assinatura do responsável pela apreensão (agente de trânsito) e do 

responsável pelo recebimento do veículo (reboquista) e emissão de laudo detalhado para 

impressão imediata e de arquivo PDF, antes de efetuar o transporte do veículo, fazendo 

vistas das imagens e entregando ao agente responsável pelo documento de recolhimento 

o laudo final em impressão e por meio de mensagem eletrônica.  

II. Deverá haver, no mínimo, uma foto de cada lado do veículo (frente com a placa, traseira 

com a placa, lado esquerdo e lado direito), número do motor (quando acessível), número 

do chassi, interior do porta-malas e painel (principalmente dos acessórios acoplados como 

aparelhos de som e/ou imagem).  

III. No caso da verificação de avaria deve haver o registro fotográfico correspondente e 

identificação no aplicativo do tipo e extensão do dano, em qualquer parte ou item do veículo.  
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4.18. No caso de combinações de veículos, não é necessário o registro fotográfico de cada 

veículo individualmente, devendo ser considerado todo o conjunto, salvo a necessidade de 

registrar alguma avaria ou caso o transporte ocorra de forma isolada (separadamente).  

4.19. As vistorias produzidas no aplicativo, deverão ser enviadas automaticamente para o 

sistema da contratada e da contratante, ficando as informações arquivadas e disponíveis 

para consulta a qualquer tempo, mediante senha e login criptografados. O sistema da 

contratada deverá possuir acesso por internet para consulta pela contratante e pelo cidadão 

que teve o veículo removido.  

4.20.  A falta dos registros fotográficos, comprovando a preexistência de todas as avarias 

constantes no veículo anteriormente ao transporte implicará na assunção do ônus de 

ressarcimento de toda e qualquer avaria reclamada.  

4.21.  Caso haja necessidade, para viabilizar o recolhimento do veículo, o 

motorista/operador da contratada deverá estar apto a efetuar o desbloqueio das rodas, 

desligamento de cabos energizados ou tubos de combustível, desmontagem do cardam, 

para-choques, cilindros de ar ou qualquer outro sistema necessário, devendo ser 

restabelecidas as condições do veículo antes da respectiva liberação.  

4.22. Deverão ser realizadas vistoria eletrônica no veículo, sempre que possível com a 

presença de seu responsável, antes do recolhimento ao depósito, registrando-se os dados 

do veículo e relatando qualquer avaria existente.  

4.23.  O veículo ficará sob responsabilidade e guarda da Contratada no respectivo 

depósito, que adotará as medidas necessárias para sua conservação no estado em que o 

recebeu, salvo a deterioração natural por ação do tempo.  

4.24.  As peças ou partes eventualmente danificadas e separadas do veículo deverão 

permanecer junto ao mesmo, de preferência no seu interior.  

4.25. No caso da existência de objetos deixados no interior do veículo, esses devem 
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permanecer dentro do mesmo, salvo se perecíveis ou na impossibilidade de fechamento e 

lacração do veículo por dano, ocasião em que deverão ser identificados e relacionados no 

documento de recolhimento, em seguida acondicionados em local próprio na área de 

guarda de veículos preparada para este fim.  

4.26.  O documento gerado por ocasião da vistoria do veículo na remoção ao depósito, 

onde constará obrigatoriamente as condições e dados identificadores do veículo, deverá 

alimentar o sistema informatizado de controle do depósito, registrando-se a data e a hora 

da entrada do veículo no depósito, sem prejuízo do arquivamento da documentação 

correspondente, para fins de contraprova, sistema esse a ser disponibilizado para 

monitoramento pela Contratante.  

4.27.  Na situação prevista no item 4.4, o proprietário ou condutor envolvido, caso não haja 

fato impeditivo, poderá optar pelo deslocamento do veículo do leito viário para local mais 

próximo que não ofereça risco à segurança e fluidez do trânsito, desde que seja quitado de 

pronto as despesas com o deslocamento e a remoção efetuada.  

4.28. No caso de acionamento decorrente das situações descritas no item 4.5 

(recuperado/crime) a Contratada deverá deslocar-se ao local indicado pelo servidor 

responsável pelo acionamento, com veículo apropriado ao serviço e dentro do prazo 

estabelecido no subitem 4.7, encaminhando o veículo ao local definido pelo Contratante.  

4.29. No caso de o veículo ser destinado ao depósito aplicar-se-ão as regras definidas nos 

itens 4.1 ao 4.31.  

4.30. A saída do veículo do depósito ficará condicionada ao pagamento das custas de 

remoção e depósito, e demais encargos previstos no Código de Trânsito Brasileiro, 

mediante a autorização expressa da Contratante nos termos deste, consubstanciado pelo 

respectivo documento de liberação.  

4.31. A saída do veículo ainda estará condicionada ao reparo de qualquer componente ou 

equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento. Porém se o 
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referido reparo demandar providência que não possa ser tomada no depósito, a autoridade 

responsável pela remoção liberará o veículo para reparo, na forma transportada, mediante 

autorização, assinalando prazo para reapresentação, conforme disposto no §2 e §3 do 

Artigo 271 do CTB.  

4.32.  No caso de liberação prevista no item 4.33, o veículo só poderá ser removido do 

depósito na condição de “embarcado”, sendo facultada ao proprietário ou responsável a 

livre escolha do veículo que efetuará a remoção, desde que este esteja em condição regular 

de circulação.  

4.33.  Se identificada a existência de restrição policial ou judicial sobre o prontuário do 

veículo, a autoridade responsável pela restrição será notificada para a retirada do bem do 

depósito, mediante a quitação das despesas com remoção e estada, ou para a autorização 

do leilão.  

4.34.  Se no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da notificação de que trata o item. 4.33, 

não houver manifestação da autoridade responsável pela restrição judicial ou policial, 

estará o órgão de trânsito autorizado a promover o leilão do veículo nos termos do Art. 328 

do CTB. .35. A liberação dos bens e das cargas embarcadas, se houver, deverá acontecer 

de pronto e sem custos, que estarão repousados nos custos dos serviços realizados no 

veículo.  

4.36. A entrega do veículo, após a liberação por parte da Contratante, atenderá a 

legislação em vigor e as disposições deste Termo de Referência, e deverá obedecer às 

seguintes disposições:  

4.37. O veículo somente será liberado ao proprietário, condutor identificado no documento 

de recolhimento (desde que possuidor legítimo), responsável legal, ou qualquer pessoa 

autorizada expressamente pelo proprietário mediante procuração pública.  

4.38. Deverão ser efetuadas novas vistoria, na presença da pessoa indicada no subitem 

anterior.  
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4.39. A vistoria para liberação e registro de qualquer reclamação referente a dano no 

veículo serão documentados em formulário próprio para este fim, que deverá ser agrupado 

no mesmo documento relativo à vistoria de entrada.  

4.40. O documento deve fazer expressa referência, de forma clara, da necessidade do 

registro da reclamação de qualquer avaria antes da saída do veículo do depósito.  

4.41. Toda a documentação gerada referente à saída do depósito deve alimentar o sistema 

informatizado de controle do depósito, sem prejuízo do arquivamento da documentação 

para fins de contraprova.  

4.42. Em qualquer das hipóteses de acionamento do serviço o custo do mesmo ficará ao 

encargo do proprietário ou do responsável legal, ficando a Contratante isenta de qualquer 

ônus ou obrigação.  

4.43. As informações relativas às entradas (recolhimento) e saídas (liberações) dos 

veículos dos pátios deverão ser registradas imediatamente no sistema descrito no subitem 

7.9.6.  

4.44. Caso o proprietário, condutor ou responsável pelo veículo contrate o próprio serviço 

de remoção acionado pela Contratante para transporte do veículo liberado pelo contratante 

ao local de sua escolha, não são aplicáveis as regras, isentando-se a Contratante 

(Administração Pública) de qualquer responsabilidade.  

4.45. Os serviços deverão ser executados em toda área geográfica do município de Ponta 

Grossa - Paraná.  

4.46.  Deverá declarar, formalmente, que disporá, por ocasião da futura contratação, nos 

prazos estabelecidos no subitem 6.1.1, respectivamente, dos veículos para remoção e do 

depósito para guarda, ambos de acordo com as especificações estabelecidas neste Projeto 

Básico.  

4.47. Os veículos eventualmente acumulados como passivo nos pátios ao final da 
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contratação não serão de responsabilidade da Contratada, cabendo a Contratante removê-

los e guardá-los em local apropriado antes do final do contrato. 

4.48. Ao final do contrato, sob qualquer circunstância, a contratada deverá entregar o banco 

de dados com todos os registros fotográficos à contratante. 

 

5.  ESTRUTURA: VEÍCULOS DE REMOÇÃO E 

CONDUTORES/OPERADORES/VIGILANTES:  

5.1.  A Contratada deverá possuir, no mínimo, veículos-reboque, para recolhimento de 

veículos com Peso Bruto Total até 3.500 Kg, todos com seguro.  

5.2.  A posse ou disponibilidade dos veículos deverá ser comprovada através da 

propriedade do veículo, do contrato de locação ou arrendamento, ou qualquer outro 

documento legal que lhe dê posse ou fruição. 

5.3. O recolhimento de veículos do Tipo: 2 Rodas ou similares (motocicletas, motonetas, 

ciclomotores e quadriciclos), poderá ocorrer em veículo que possibilite o transporte 

simultâneo de mais de uma unidade, podendo ser utilizado reboque/semirreboque para 

este fim. Nesse caso deverá ser observada a segurança do transporte com o uso de 

esticadores, cabos, suportes, entre outros.  

5.4. O recolhimento de veículos do Tipo: Leve (carro, caminhoneta e utilitários), deverá 

ocorrer com guincho do tipo plataforma de auto socorro de movimento hidráulico, deslizante 

e basculante, onde o veículo recolhido é transportado como carga.  

5.5.  O veículo de remoção poderá ser com o mecanismo denominado “asa delta”, 

observado os requisitos necessários à segurança, para o transporte de dois veículos 

simultaneamente.  

5.6. O recolhimento de veículos do Tipo: Pesado (veículos com PBT acima de 3.500 kg 

até 10.000 Kg), e Extra pesado (PBT maior que 10.000kg e com mais de uma combinação), 
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deverá ser realizado com guincho do tipo plataforma, lança, guincho mecânico ou outro 

dispositivo para suspensão de um eixo do veículo recolhido.  

5.7.  Não será admitido o uso de cambão, salvo quando o acoplamento ocorrer da forma 

prevista na legislação em vigor para o acoplamento de reboques e semirreboques e com o 

uso de correntes.  

5.8.  Em nenhuma hipótese será admitido o acoplamento de veículos em que haja a 

necessidade de condutor no veículo tracionado.  

5.9.  Os veículos deverão atender as condições máximas de tração da unidade tratora de 

modo a transitar com o peso bruto total ou com o peso bruto total combinado com peso por 

eixo compatível com o fixado pelo fabricante, devendo apresentar bom estado de 

funcionamento e não excederem a 8 (oito) anos de fabricação, contados da data do primeiro 

licenciamento.  

5.10. A Contratante poderá solicitar o reparo ou troca do veículo guincho da Contratada 

quando houver registro de falha, defeito ou qualquer problema que interfira na eficiência do 

serviço de recolhimento de veículos, sobretudo no que tange ao tempo de içamento ou 

carregamento.  

5.11. O veículo da contratada deverá estar segurado contra danos materiais e pessoais a 

terceiros com valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).  

5.12. A contratada poderá, para movimentação de veículos acima de 3.500 kg, utilizar 

veículos próprios ou de terceiros, responsabilizando-se integralmente pelo cumprimento 

das regras estabelecidas, sem qualquer ônus para a Contratante, sendo que todos deverão 

ser previamente cadastrados junto à mesma, (encaminhar relação dos veículos).  

5.13. Os guinchos deverão possuir, além dos equipamentos obrigatórios previstos na 

legislação, os seguintes equipamentos:  

5.14. Extintor de incêndio: 01 (um) de pelo menos 06 (seis) kg de pó químico seco ou de 
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gás carbônico, com observância da validade da carga e do recipiente.  

5.15. Cones: no mínimo 15 (quinze) cones de sinalização nos padrões definidos pela 

Contratante.  

5.16. Barra sinalizadora: intermitente ou rotativa, na cor amarelo âmbar sobre o veículo, 

de acordo com a legislação vigente, conforme disposto na Resolução 268 do CONTRAN, 

ou outra que venha a substituí-la. 

5.17. Farol de busca portátil de longo alcance com 15m de cabo no mínimo.  

5.18. Régua de sinalização para veículo rebocado na lança, caso haja necessidade de ser 

instalada, com extensor de cabo.  

5.19.  Os caminhões deverão possuir dispositivo móvel tipo smartphone ou tablet, com 

acesso a rede móvel (3G, ou 4G, e wi-fi) dotado de sistema de vistoria de veículos por 

aplicativo, com capacidade para operação on-line e off-line, e impressora portátil remota 

para impressão dos comprovantes de vistoria, capaz de realizar, no mínimo, as tarefas 

previstas no 4.17.1 deste Termo de Referência.  

5.20. O condutor/operador deverá possuir capacidade técnica para a realização das 

operações contratadas, devendo ser habilitado na categoria correspondente ao veículo 

conduzido, especialmente quando houver acoplamento de veículos.  

5.21. Os funcionários deverão estar uniformizados, identificados e portando equipamentos 

de proteção individual (EPI) nos termos da legislação vigente.  

5.22. Os condutores/operadores e ajudantes deverão ser previamente cadastrados junto 

à Contratante. 

5.23. A Contratada não poderá utilizar funcionários cuja conduta ou antecedentes sejam 

incompatíveis com a execução do serviço contratado, podendo a Contratante, a seu critério, 

requerer a substituição.  
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5.24. A Vigilância deverá ser 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias na semana, 

por profissional devidamente qualificado, sendo no período das 19:00 as 07:00 vigilância 

armada. 

 

6. DO PÁTIO DE RETENÇÃO E GUARDA DE VEÍCULOS.  

6.1. O depósito deverá operar 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por 

dia, para a entrada de veículos, admitindo-se o regime de plantão para o atendimento de 

chamadas nos finais de semana, feriados e fora do expediente normal, considerado das 

08:00 h às 17:00 h.  

6.2. A contratada deverá dispor de linha telefônica exclusiva para atendimento da 

contratante, e quando em regime de plantão, o atendimento deve ocorrer no prazo máximo 

de 30 (trinta) minutos contados a partir da solicitação de abertura do depósito.  

6.3. A Contratada deverá disponibilizar, no mínimo, 06 pontos de atendimento em call 

center, para atendimento ao usuário e aos arrematantes dos leilões. 

6.4. A entrega de veículos liberados deverá ocorrer em dias úteis das 08:00 as 16:00.  

6.5. As informações sobre os horários deverão ser fixadas em local visível aos usuários 

na parte externa do depósito, com indicação do número do telefone para chamada em 

horário de plantão.  

6.6. No mesmo local deverão estar descritos os valores de cada um dos serviços 

prestados.  

6.7.  Todo e qualquer atendimento ao cidadão deverá ocorrer de forma respeitosa e 

cortês, provendo-o de todas as informações necessárias para resolver seu problema.  

6.8. O depósito deverá possuir espaço físico suficiente para armazenar os veículos que 

se utilizarem do seu serviço, permitindo o acesso dos fiscais 24 (vinte e quatro) horas por 
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dia, inclusive finais de semana e feriados, sendo responsabilidade exclusiva da contratada 

a guarda do veículo.  

6.9. O Pátio disponibilizado poderá ser compartilhado por outros contratantes da 

empresa. Neste caso, em que o pátio seja compartilhado, deverá haver uma separação 

física entre as áreas de uso da Contratante e dos demais usuários.  

6.10.  O local deverá possuir, no mínimo, os seguintes requisitos:  

6.10.1. Uma área administrativa com espaço coberto destinado ao atendimento ao 

público, com recepção e espera, com aparelhos de ar condicionado, controle de chamada 

de atendimento por senhas, dotados de sanitários individualizados para homens e 

mulheres adaptados para deficientes físicos.  

6.10.2. Estrutura coberta para veículos com área mínima de 1.200m².  

6.10.3. Área de circulação e atendimento ao público fisicamente separada da área de 

depósito e guarda de veículos.  

6.10.4. Local para a colocação dos objetos encontrados no interior do veículo na 

situação prevista no item 4.25.  

6.10.5. Ser cercado por muro com altura mínima de 2 (dois) metros com cume envolto 

por concertina.  

6.10.6. Sistema de iluminação compatível com a dimensão da área, 

preferencialmente econômica e ecológica, com projeto de iluminação por LED alimentado 

por energia solar.  

6.10.7. Sistema de controle de entrada e saída de veículos, através de um único 

portão e, monitoramento por câmeras de todas as atividades do depósito.  

6.10.8. As imagens de segurança do pátio, contendo entrada e saída de todos os 

veículos, deverão ser gravadas e arquivadas por no mínimo 30 (trinta) dias, com cópias 
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enviadas aos Fiscais do Contrato em mídia apropriada sempre que solicitado.  

6.10.9. O pátio deverá estar permanentemente limpo e sem mato. As edificações 

deverão estar permanentemente limpas, principalmente a área de atendimento ao público 

e os banheiros.  

6.10.10. Esteja localizado na área urbana na cidade de Ponta Grossa, e com fácil acesso 

em rua pavimentada.  

6.10.11.  Atender o disposto na Lei 13.146/2015, que trata da Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e suas alterações.  

6.10.12. Área necessária para guarda dos veículos não deverá ser inferior a 6.000 m². 

6.10.13. A área, em metros quadrados, se refere à porção do terreno destinado ao depósito 

de veículo, excluindo as instalações descritas neste termo.  

6.11.  A Contratada deverá permitir, por ocasião de leilão, sob responsabilidade da 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, a visitação dos interessados aos veículos 

recolhidos, devendo manter pessoal para cuidar da segurança durante visitação que 

ocorrerá nos dias, horários e regras estabelecidas no edital do respectivo certame.  

6.12. A Contratada deverá utilizar como depósito somente imóvel em situação regular junto 

à Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, e outros órgãos competentes e apresentar em 30 

(trinta) dias Alvará de funcionamento emitido pela Prefeitura municipal de Ponta 

Grossa, Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros.  

6.13. A Contratada deverá possuir para o depósito apólice de seguro no valor 

mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); contra incêndio, alagamento, 

desmoronamento e outras circunstâncias, conforme o caso.  

6.14. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá dispor de instalações, 

veículos, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários em quantidades suficientes 

para execução do serviço e atendimento das exigências da Contratante.  
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6.15. Todo o pátio deverá passar por processo de desinsetização e desratização 

semestralmente, o qual deverá ser comprovado pela Contratada.  

6.16. O pátio não deverá estar localizado em regiões com histórico de alagamento e 

também não deverá possuir vagas em áreas sujeitas ao acúmulo de água.  

6.17. Serão concedidos prazo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato para 

adequação dos veículos e depósito às regras, podendo, a critério da Contratante, ser 

prorrogado por igual período, desde que adotadas providências ou iniciadas as obras de 

adequação. 

 

7.  DA ESTRUTURA FISICA E INSTALAÇÕES DO PATIO 

7.1. O pátio deverá possuir espaço físico de no mínimo 6.000 m²  (seis mil metros 

quadrados) considerando a área de estacionamento, dos quais, 2.500m² (dois mil e 

quinhentos metros quadrados) deverão ser cobertos para veículos removidos/apreendidos 

sinistrados, por determinação do contratante, devendo ainda ter espaço de circulação entre 

os veículos e estrutura das instalações de atendimento ao usuário, permitindo o acesso do 

contratante, 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive finais de semana e feriados, sendo 

responsabilidade exclusiva da contratada a guarda dos veículos até sua destinação final.  

7.2.  O pátio poderá ser de uso compartilhado, desde que devidamente segregado a área 

destinada a CONTRATANTE, sem prejuízo aos requisitos mínimos informados no subitem 

anterior.  

7.3.  O pátio deverá possuir ainda, no mínimo, os seguintes requisitos:  

a)  Uma área administrativa com espaço coberto destinado ao atendimento ao público, 

com recepção e espera dotados de bebedouros, sanitários individualizados para homens e 

mulheres.  

b)  Área de circulação do atendimento ao público fisicamente separada da área de 
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deposito e guarda de veículos, devidamente monitorados por câmeras.  

c)  Sala destinada para arquivo das pastas de liberação e guarda dos objetos 

encontrados no interior dos veículos que se encontravam abertos no momento da remoção, 

monitoramento por câmeras.  

d)  Disponibilizar mesa, cadeira e computador com acesso à internet e sistema de 

gestão do pátio da concessionária para uso de funcionário do contratante, a fim de 

acompanhamento dos serviços e fiscalização do contrato.  

e)  Ser cercado por muro eu tela com altura de 2 (dois) metros com cume envolto por 

concertina. 

f)  Sistema de iluminação compatível com a dimensão da área, preferencialmente 

econômica e ecológica.  

g)  Portão único para entrada e saída dos veículos, sistema de controle dos veículos 

depositados através de etiquetas, tags, chips ou similares para localização destes, sistema 

de monitoramento por câmeras de todas as áreas do pátio.  

h)  As imagens de segurança do pátio, contendo entrada e saída de todos os veículos, 

deverão ser gravadas e arquivadas por no mínimo 12 (doze) meses, com copias enviadas 

ao gestor do contrato em mídia apropriada sempre que solicitado.  

i)  Área de estacionamento para funcionários e clientes fisicamente separadas das 

vagas destinadas ao objeto contratado.  

j)  O pátio deverá estar permanentemente limpo e sem vegetação. As edificações 

deverão estar permanentemente limpas, principalmente a área de atendimento ao público 

e os sanitários.  

k)  Deverá ser localizado na área urbana do município de Ponta Grossa, com acesso 

em rua pavimentada e que esteja acessível por transporte público.  
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l)  Sua estrutura deve atender o disposto na Lei 13.146/015, que trata da Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (Estatuto de Pessoa com Deficiência) e suas alterações.  

7.4. A liberação dos veículos deverá ocorrer, no mínimo de segunda a sexta-feira entre 08 

h e  18 h, garantindo o atendimento diário de 08 (oito) horas. 

7.4.1. Nos feriados e finais de semana, o atendimento para liberação poderá ocorrer em 

regime de plantão. 

7.4.2. As informações sobre horários deverão ser fixadas em local visível na parte externa 

do pátio, com indicação de número de telefone para chamada em horário de plantão. 

7.4.3. No mesmo local deverá estar os valores dos serviços prestados. 

7.5. No caso da lotação da área de estoque de veículos do pátio, caberá à contratada a 

disponibilização de outro local, nas mesmas condições estabelecidas neste instrumento, o 

qual deverá ser informado a contratante, que deverá aprovar o local antes do início de sua 

operação.  

7.6. A contratada deverá utilizar como deposito somente imóvel com o devido alvará de 

funcionamento.  

7.7. A contratada devera possuir para o pátio, apólice de seguro no valor mínimo de R$ 

300.000,00 (Trezentos mil reais), sendo este contra incêndio, alagamento, 

desmoronamento e outras circunstâncias conforme caso.  

7.8. Para a perfeita execução dos serviços, a contratada deverá dispor de instalação, 

veiculo, equipamento, ferramentas e utensílios necessários em quantidades suficientes 

para execução dos serviços e atendimentos das exigências previstas neste instrumento.  

7.9.  O pátio não deverá estar localizado em regiões de alagamento e deverá ser revestido 

de capa asfáltica ou equivalente que não permita o acumula de agua, afundamento de 

pavimento, devendo ter manutenção periódica para sua conservação.  
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7.10.  Após 60 (sessenta dias) dias da emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA 

deverá apresentar plano para destinação de resíduos líquidos e sólidos evitando- se a 

degradação ambiental na(s) áreas(s) do(s) pátio(s) de acordo com as legislações vigentes. 

 

10.  DOS VEÍCULOS REBOQUES: 

10.1. A contratada  deverá disponibilizar, 02 (dois) veículos reboques. 

10.1.1.  Das características do veículo reboque:  

a)  Caminhão guincho, com capacidade de carga mínima de 7 toneladas, PBT 

homologado mínimo de 8.150 kg mínimo 4 cilindros, diesel, motor com capacidade cubica 

mínima de 3.800 cm³ homologado mínimo de 8.150 kg mínimo 4 cilindros, diesel, motor 

com capacidade cubica mínima de 3.800 cm³, potência de 160 cv equipado com plataforma 

com acionamento de comando hidráulico, com no mínimo 7 metros de comprimento e 2,3 

metros de largura, com giroflex amarelo âmbar sinal intermitente e sistema asa delta, 

podendo as características e equipamentos serem substituídos em virtude de alteração na 

legislação.  

10.1.2. Para entrar em operação, cada caminhão reboque deverá dispor, no mínimo:  

a)  05 (cinco) cones, rodilhas, cabo de aço, gancho para içamento e no mínimo de 04 

(quatro) correias de imobilização de veículo, em boas condições de uso.  

b)  Dispositivo luminoso intermitente ou rotativo, na cor amarelo âmbar sobre o teto do 

veículo, a fim de ser utilizado quando parado e em efetiva operação.  

c)  Dispositivo mecânico com cabo de aço, cuja espessura seja compatível com o peso 

a ser removido. d)  Logomarca de identificação da contratante, afixada nas portas e nas 

laterais do veículo, devendo ser adotado, preferencialmente, placa imantadas moveis 

contendo a logomarca, conforme modelo a ser fornecido pela contratante.  
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e)  Macaco do tipo “jacaré “com capacidade de 2 (duas) toneladas.  

f)  Sistema de patins ou similar, que acomodem as rodas dos veículos de forma segura 

e permitida a retirada do veículo trancado do local da remoção. 

g)  Rádio de Comunicação fixa compatível com a rede de comunicação da contratante, 

com antena e instalação apropriada ao veículo ou serviço móvel especializado de 

comunicação.  

h)  Dispositivo de “asa delta” que permita rebocar outros veículos simultaneamente pelo 

sistema de “levantar” e “puxar”. 

i)  Ter condições de transportar motocicletas ou motonetas amarradas com cinta de 

segurança nas duas rodas.  

j)  Documentação de porte obrigatório, conforme legislação de transito vigente, apólice 

de seguro e autorização de trafego emitido pela CONTRATANTE, dentre outras.  

k)  Atender as condições mínimas de potência em relação ao peso rebocado (Art. 100 

do CTB. 

l)  Possuir os equipamentos obrigatórios, eficientes e operantes, de acordo com o 

estabelecido pelo CONTRAN. 

m)  Estar devidamente registrados e licenciados no Órgão Executivo de Trânsito como 

mecanismo operacional (guincho). 

n)  Encontrar-se em bom estado de funcionamento. 

o)  Apólice de Seguro Contra Terceiros (RCF) com cobertura para Danos Materiais e 

corporais de no mínimo R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), durante a execução do 

contrato.  

10.2. Diante de qualquer irregularidade referente aos itens elencados, o veículo reboque 

deverá ser recolhido para os devidos ajustes.  
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10.3.  No caso de ser constatado algum defeito ou irregularidade, durante a execução do 

contrato, o veículo deverá ser substituído por outro equivalente ou ter a irregularidade 

solucionada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas corridas da comunicação formal.  

10.4. O combustível, óleo, lubrificante e demais custos de consumo e manutenção serão 

de inteira responsabilidade da contratada.   

10.5. A idade máxima dos veículos durante o período do contrato será de até 08 (oito) 

anos de fabricação, com apresentação de documentos comprobatória quando da vistoria 

inicial.  

10.6. O recolhimento de veículo do tipo leve (motocicleta, carro, caminhoneta e utilitários), 

deverá ocorrer com guincho do tipo plataforma de auto socorro de movimento hidráulico, 

deslizante e basculante, cujo veículo recolhido é transportado como carga.  

10.7. O recolhimento de veículos com PBT acima de 3500 kg, ônibus e caminhão, deverá 

ser realizado com guincho do tipo plataforma, lança, guincho mecânico ou outro dispositivo 

para suspensão de um eixo do veículo a ser removido.  

10.8. O(s) fiscal(is) do contrato, a qualquer época, poderão realizar vistoria de fiscalização 

dos veículos reboques, observando o estado geral de conservação, segurança e condições 

de funcionamento dos equipamentos previstos na legislação em vigor e neste termo, bem 

como a documentação exigida aos veículos e aos condutores. 

 

11.  DOS FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA 

11.1. Os funcionários da contratada deverão possuir capacidade técnica para a realização 

das operações contratadas, devendo ainda, quando for o caso, ser habilitados na categoria 

correspondente ao veículo conduzido. 
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11.2. Os funcionários deverão estar uniformizados, identificados e portando equipamentos 

de proteção individual (EPI) nos termos da legislação vigente e deverão ainda ser 

previamente cadastrados junto à contratante. 

11.3. A contratada não poderá utilizar funcionários cuja conduta ou antecedentes sejam 

incompatíveis com a execução do serviço contratado, podendo a contratante a seu critério, 

requerer a substituição. 

11.4. Caberá à contratada providenciar, sob sua inteira responsabilidade e custos, os 

uniformes e equipamentos de proteção individual obrigatórios para suas equipes de 

trabalho, que prestarão os serviços durante a execução do Contrato. 

11.5. Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI e uniformes deverão ser 

disponibilizados pela contratada aos seus funcionários em quantidade suficiente para uso 

em todos os dias de trabalho. Os EPIs e uniformes deverão ser repostos quando houver 

qualquer alteração que os tornem impróprios para uso, independente de período 

estabelecido para sua reposição. 

11.6. É obrigatório o uso de uniforme completo (conjunto contendo calça e camisa refletiva, 

protetor solar, boné, creme protetor de pele, botina de segurança, capa de chuva refletiva 

quando for o caso, luva de raspa, óculos de segurança) em atividades externas nas vias do 

Município de Ponta Grossa. Todos os operadores do reboque deverão possuir identificação 

nominal visível (tarjeta fixada no uniforme ou crachá funcional) durante a jornada laboral. 

11.7. Os funcionários que se apresentarem em desacordo com as disposições, além de 

serem impedidos de trabalharem, sujeitarão a contratada às penalidades previstas. 

11.8. O regime de contratação dos funcionários deverá atender a legislação trabalhista 

vigente e suas alterações. 
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12.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

12.1. A contratada deverá: 

12.1.1. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que 

se fizerem necessários para a adequada prestação dos serviços, de acordo com o § 1º do 

Artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

12.1.2. Manter, durante a execução do contrato, as obrigações assumidas para 

habilitação e qualificação exigida na licitação. 

12.1.3. Responsabilizar-se pela manutenção total dos veículos reboques, 

entendendo-se por manutenção total: manutenção preventiva, corretiva, substituição de 

pneus quando apresentarem desgastes excessivos, filtros, óleos, lubrificantes, peças e 

serviços de qualquer natureza, transporte e substituição de veículos, por outros que 

atendam as especificações deste Termo de Referência, sem ônus a contratante. 

12.1.4. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes de impostos, taxas e 

multas (IPVA, DPVAT e licenciamento) dos reboques. 

12.1.5. Recolher o Imposto Sobre Serviço (ISS) relativo à prestação dos serviços no 

Município de Ponta Grossa. 

12.1.6. Assumir integral e exclusivamente toda a responsabilidade no que diz respeito 

às obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os encargos que porventura 

venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência. 

12.1.7. Assumir integral responsabilidade pelos danos que causar a contratante ou a 

terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na prestação dos serviços 

contratados, isentando a AMTT de toda e qualquer reclamação que possa surgir em 

decorrência desses danos. 
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12.1.8. Responsabilizar-se pela condução, treinamento, direção dos trabalhos de 

seus empregados, bem como ao cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária, 

assumindo integralmente qualquer dano causado por seus empregados. 

12.1.9. Responsabilizar-se por toda mão de obra necessária e seus respectivos 

custos, como despesas de alimentação e deslocamento, para desta forma atender o objeto 

desta licitação. 

12.1.10. Cumprir com as legislações vigentes, que regula a segurança e medicina do 

trabalho, bem como arcar com os custos do fornecimento de uniformes e Equipamentos de 

Proteção Individual, EPI, adequados e obrigatórios aos serviços contratados. 

12.1.11. Responsabilizar-se pelo total atendimento da especificação do objeto e se não 

corresponder às especificações solicitadas, será recusado e a contratada ficará sujeita às 

penalidades previstas. 

12.1.12. Relatar a contratante por escrito toda e qualquer irregularidade verificada no 

decorrer da prestação dos serviços. 

12.1.13. Não utilizar o nome da contratante em quaisquer atividades de divulgação 

profissional, em cartões de visita, anúncios diversos, impressos, salvo autorização por 

escrito. 

12.1.14. Prestar os serviços rigorosamente de acordo com as especificações contidas neste 

Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções previstas. Se o serviço prestado 

estiver em desconformidade com as especificações, todas as despesas e os eventuais 

danos de qualquer natureza decorrentes serão atribuídos à contratada. 

12.1.15. Prestar os serviços nos locais indicados pela contratante, no prazo estabelecido, 

sob pena de rescisão e demais sanções previstas na legislação vigente. 

12.1.16.Submeter-se, a qualquer tempo, a inspeção de avaliação do caminhão reboque, 

pelo fiscal do contrato, observando o estado geral de conservação, segurança e condições 
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de funcionamento dos equipamentos previstos na legislação em vigor e neste Termo de 

Referência, bem como a documentação exigida aos veículos e aos condutores, cabendo a 

contratante decidir sobre as substituições e reparos necessários. 

12.1.17. Comunicar imediatamente a contratante acidente de trânsito que envolva o 

caminhão reboque, bem como providenciar o devido laudo técnico policial ou outro 

documento que o substitua legalmente. 

12.1.18. No caso da necessidade da substituição dos veículos deste contrato, substituir por 

outro de iguais características, inclusive com todas as logomarcas da contratante. 

12.1.19. Responsabilizar-se pela limpeza dos veículos reboques e das instalações do pátio, 

inclusive com a observância das normas ambientais em vigor. 

12.1.20. Efetuar por sua conta, a conservação técnica dos veículos, repará-los ou substituí-

los, bem como as peças desgastadas pelo uso normal, inclusive pelo fornecimento dos 

materiais de consumo e outros que se fizerem necessários para perfeito funcionamento dos 

veículos, sempre que solicitados pela contratante. 

12.1.21. Fornecer, quando solicitado, elementos necessários à avaliação dos serviços, bem 

como dados estatísticos e demonstrativos de custos, relatórios, comprovantes de 

realização de serviços. 

12.1.22. Manifestar-se, por escrito, sobre os ofícios encaminhados pela contratante, a partir 

da ciência, no prazo máximo de 24 horas de seu recebimento. 

12.1.23. Garantir à contratante  o acesso a documentos relativos aos serviços executados 

ou em execução. 

12.1.24. Responsabilizar-se pelo conserto ou substituição dos veículos sinistrados, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, isentando a contratante de qualquer ônus decorrentes 

de danos materiais, danos a terceiros, perda total, acidentes pessoais e responsabilidade 

civil. 
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12.1.25. Atender aos requisitos de segurança e circulação de veículos, estabelecidos pelo 

Código de Trânsito Brasileiro, pelas Resoluções do CONTRAN, pela legislação local e 

demais legislações vigentes. 

12.1.26. Fornecer e arcar com os custos do encaminhamento de carta registrada (AR) aos 

proprietários/responsáveis, formulários, impressos e adesivos discriminados neste 

instrumento, em quantidades suficientes para a execução do serviço. 

12.1.27. Manter durante toda a vigência contratual os veículos à disposição da contratante, 

em perfeitas condições de uso. 

12.1.28. Não utilizar o reboque para fins alheios aos interesses da presente contratação, 

salvo para sua manutenção preventiva ou corretiva, ou com autorização por escrito da 

contratante. 

12.1.29. Atender a legislação de trânsito vigente quanto à montagem da plataforma do 

reboque. 

12.1.30. Atender rigorosamente as legislações vigentes sobre ao controle da emissão de 

poluentes do motor do reboque. 

12.1.31. Manter em seu quadro funcional encarregado operacional responsável em 

controlar a atuação funcional de seus empregados e supervisionar os serviços realizados, 

bem como a planilha de horários, folgas trabalhadas, descanso semanal remunerado, 

faltas, etc., indicando à contratada o supervisor direto dos serviços. 

12.1.32. Fornecer mensalmente a contratante, relatórios gerenciais das atividades previstas 

neste Termo de Referência, seja por acesso a sistemas e por relatório físico, devidamente 

assinado por responsável designado pela contratada  

12.1.33. Integrar-se aos sistemas informatizados da contratante, sem ônus, durante o 

período contratual. 
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13.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

13.1. A contratante deverá: 

13.1.1.  Acompanhar, fiscalizar, controlar o recebimento dos valores de repasse, 

ficando também responsável pela validação do serviço prestado pela contratada. 

13.1.2. Fornecer, a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação, 

por escrito, da contratada, ressalvados os casos de urgência, informações adicionais para 

dirimir dúvidas e orientá-la, em todos os casos omissos, do presente Termo de Referência. 

13.1.3. Rejeitar no todo ou em parte a prestação do serviço, se estiver em desacordo 

com o estipulado neste Termo de Referência. 

13.1.4.  Administrar a demanda de remoções e demais serviços, de acordo com os 

limites de horários, de pessoal e de equipamentos previstos no presente Termo de 

Referência. 

14. DO REAJUSTE: Os preços são reajustados anualmente através de Decreto 

Municipal, por ocasião da correção do valor da VR. 

 

15. DAS TARIFAS A SEREM PRATICADAS 

TABELA DE SERVIÇO – conforme Decreto Municipal 

item serviços Remoção em 

VR 

Valor em RS 

01 Remoção de motocicletas, motonetas e quadriciclo 100% OU 1 

VR 

83,79 

02 Remoção de veículos leves (até 05 (cinco) lugares) 200% OU 

1VR 

167,58 

03 Remoção de veículos médios (acima de 05 lugares ou de 

500 a 1000 quilos de carga) 

300% OU 

1VR 

251,37 

04 Remoção de veículos pesados (acima 1000 quilos), ônibus  300% OU 

1VR 

251,37 

05 Guarda de motocicletas, motonetas e quadriciclo 50% OU 

1VR 

41,89 
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06 Guarda de veículos leves (até 05 (cinco) lugares) 70% OU 

1VR 

58,65 

07 Guarda de veículos médios (acima de 05 lugares ou de 

500 a 1000 quilos de carga) 

100% OU 

1VR 

83,79 

08 Guarda de veículos pesados (acima 1000 quilos), ônibus  100% OU 

1VR 

83,79 

 1º de janeiro de 2020 (Decreto 16.755, de 18/12/2019 

Valor da VR – R$ 83,79 

 

 

16 – FISCALIZAÇÃO: A fiscalização ficará a cargo da Comissão de Pátio nomeada através 

da Portaria 008/2020, composto pelos seguintes servidores: Sandra Terezinha Batista, 

Aramis Pontes e Eleni Adriana Zanardini, servidores do setor de trânsito, designados pela 

Portaria 088/2020. 

 

17. DO PAGAMENTO 

17.1. A Contratante não fará nenhum tipo de pagamento à contratada ou a terceiros. 

17.2. A Contratada fica condicionada aos valores pactuados na  licitação, a serem 

cobrados dos proprietários ou responsáveis dos veículos, aos serviços nas 

condições do Edital. 
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ANEXO 02 – MODELO DE PROPOSTA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00x/2020 

 

OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA, 

ARMAZENAMENTO E ACAUTELAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES,  E A 

IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA E INFORMATIZADA APOIADA EM BANCO 

DE DADOS DOS PROCESSOS DECORRENTES DAS APREENSÕES/REMOÇÕES 

REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA. 

 

LANCE OFERTADO - EM PERCENTUAL:    xx%  (XIS POR CENTO) sobre a 

arrecadação mensal.  

A proposta deverá ser apresentada sem casas decimais.   

 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (sessenta) dias. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA  
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ANEXO 03 –  MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00x/2020 

 

A Empresa ________________________________, CNPJ/MF Nº _______________, 

sediada (endereço completo), DECLARA: 

 

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

em qualquer de suas esferas.  

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

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

fora dos padrões estabelecidos neste edital, no prazo estabelecido pelo fiscal de 

contrato/recebimento. 

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

noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei 

Federal nº 9.854/99 e Lei Federal nº 8666/93. 

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

todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que cumpre 

todos os requisitos exigidos. 

6. Que não possui em seu quadro de funcionário ou quadro societário nenhum 

servidor público, ou membro comissionado deste órgão direto ou indireto da Administração 

Municipal, sob qualquer regime de contratação. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

Em ___ de ____________ de ____. 

 

______________________ 
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Diretor ou Representante Legal 

 

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

sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante 

legal, e deverá ainda constar todos os dados da empresa, tais como: Razão Social, 

Endereço completo, Telefone fixo e celular, CNPJ, e-mail. 

  

Minuta MINUTA EDITAL CONC/2020 PATIO DE RECOLHIMENTO (0867267)         SEI SEI64806/2020 / pg. 114



 

 

 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 

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

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

 

  

   

 

 

 

62 
 

ANEXO 04 – MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE ME/EPP E DE 

FATURAMENTO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00x/2020 

 

Razão Social: ____________________________________________________ CNPJ/MF 

Nº _______________, Endereço Completo____________________________________, 

DECLARAMOS para todos os fins de direito, e sob pena de incorrer no Art. 90 da Lei 

8.666/93, que a empresa está enquadrada como ME/EPP, nos termos da LC 123/2006 e 

suas alterações. 

DECLARAMOS sob as penas da lei e com a fé do grau do Contador da empresa, o 

faturamento mensal e acumulado do último exercício e aquele referente aos meses do atual 

exercício (exceto para MEI). 

DECLARAMOS ainda,  que estamos ciente de que serão realizadas auditorias, por 

amostragem, junto aos órgãos da Receita Federal, Estadual e Municipal, com a finalidade 

de comprovar a veracidade do enquadramento como  ME/EPP, sendo que, uma vez 

constatada irregularidade, poderá ocorrer responsabilização civil, administrativa e criminal 

na forma da Lei Federal 12.846/2013 e demais legislações pertinentes. 

Faturamento R$ Faturamento R$ 

Janeiro/2019  Janeiro/2020  

Fevereiro/2019  Fevereiro/2020  

Março/2019  Março/2020  

Abril/2019  Abril/2020  

Maio/2019  Maio/2020  

Junho/2019  Junho/2020  

Julho/2019  Julho/2020  

Agosto/2019  Agosto/2020  

Setembro/2019  Setembro/2020  
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Outubro/2019    

Novembro/2019    

Dezembro/2019    

TOTAL TOTAL 

Em, __de ________________de ____. 

Diretor ou Representante Legal 

COM FIRMA RECONHECIDA 

 

Contador responsável pela Empresa informando o CRC 

COM FIRMA RECONHECIDA 
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ANEXO 05 – MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº 0XX/2020 

  

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE E A EMPRESA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

CONTRATANTE AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, pessoa 

jurídica de direito público interno, com sede na Rua Doutor Colares - 750, 

CEP 84.010-010, inscrito no CNPJ sob o n° 05.073.426/0001-99, neste 

ato representado por seu Presidente, em pleno exercício de suas funções, 

Sr. xxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, portador do RG xxxxxxxxxxxx e CPF 

xxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado na 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; e 

CONTRATADA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito 

privado, estabelecida a Rua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – cidade de 

XXXXXXXXXXX, CEP xxxxxxxxxx, fone (xx) xxxxxxxxxxxxxxxxx, email: 

xxxxxxxxxxxx, CNPJ xxxxxxxxxxxxx, representado pelo SR.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, RG nº XXXXXXXXXXX e CPF 

XXXXXXXXXXXX, pelo presente instrumento e na melhor forma de 

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

seguintes:    

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

REMOÇÃO, DEPÓSITO E GUARDA, ARMAZENAMENTO E ACAUTELAMENTO DE 
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VEÍCULOS AUTOMOTORES, E A IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA E 

INFORMATIZADA APOIADA EM BANCO DE DADOS DOS PROCESSOS 

DECORRENTES DAS APREENSÕES/REMOÇÕES REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE 

PONTA GROSSA, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na 

documentação levada a efeito de CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 0x/2020, e conforme SEI 

nº 53.487/2020 regendo-se pela Lei nº 8.666/93 e legislação pertinente, assim como pelas 

condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, 

definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES 

2.1. Este Termo contratual vincula-se ao Edital de Concorrência nº   /2020 e à 

proposta vencedora. 

2.2. Valores cobrados para as atividades realizadas com desconto de    % () 

Item Serviços Remoção em 

VR 

Valor em R$ 

01 Remoção de motocicletas, mootonetas e quadrciclo 100% OU 1 

VR 

83,79 

02 Remoção de veículos leves (até 05 (cinco) lugares) 200% OU 

1VR 

167,58 

03 Remoção de veículos médios (acima de 05 lugares ou de 

500 a 1000 quilos de carga) 

300% OU 

1VR 

251,37 

04 Remoção de veículos pesados (acima 1000 quiulos), 

ônibus  

300% OU 

1VR 

251,37 

05 Guarda de motocicletas, mootonetas e quadrciclo 50% OU 

1VR 

41,89 

06 Guarda de veículos leves (até 05 (cinco) lugares) 70% OU 

1VR 

58,65 

07 Guarda de veículos médios (acima de 05 lugares ou de 

500 a 1000 quilos de carga) 

100% OU 

1VR 

83,79 

08 Guarda de veículos pesados (acima 1000 quiulos), ônibus  100% OU 

1VR 

83,79 

A  partir de 1º de janeiro de 2020 (Decreto 16.755, de 18/12/2019 

Valor da VR – R$ 83,79 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS: 

3.1. O preço do presente ajuste é o LANCE OFERTADO - EM PERCENTUAL:    xx%  

(XIS POR CENTO), sobre serviços prestados conforme tabela acima 

3.2. Nenhum valor adicional poderá ser cobrado do proprietário ou responsável pelo 

veículo, pelos serviços objeto de contrato, além dos valores estabelecidos. 

3.5.Em qualquer caso, não poderá ser cobrado valor algum da Contratante com 

fundamento nos serviços objeto deste contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.1.   Para a presente contratação é dispensada a disponibilidade orçamentária, 

vista que a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte – AMTT é isenta de toda e 

qualquer despesa referente ao objeto. 

4.2. CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE VIGÊNCIA 

5.1.  O contrato terá a vigência de  12 (doze) meses, podendo ser renovado nos termos 

da Lei 8.666/93.  

5.2.    A contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade 

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

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

5.3.  O prazo referido nesta cláusula poderá ser prorrogado por acordo entre as partes 

mediante termo aditivo. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

6.1. Município de Ponta Grossa. 

 

CLAUSULA SETIMA -  DO PAGAMENTO 

7.1.  A Contratante não fará nenhum tipo de pagamento à contratada ou a terceiros. 
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17.2. A Contratada fica condicionada aos valores pactuados na  licitação, a serem 

cobrados dos proprietários ou responsáveis dos veículos, aos serviços nas 

condições do Edital. 

 

7. CLAUSULA OITAVA  - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSAO 

8.1.  A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ficará a cargo da Comissão de Pátio 

nomeada através da Portaria 008/2020, composto pelos seguintes 

servidores: Sandra Terezinha Batista, Aramis Pontes e Eleni Adriana 

Zanardini.(endereço e documento inserir) 

8.2. Ficará a cargo da Comissão exercer ampla e permanente fiscalização durante toda 

a execução do contrato, bem como estabelecer parâmetro e diretrizes na execução dos 

mesmos. 

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

continuidade, eficiência, segurança e pontualidade dos serviços, podendo a Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte tomarem toda e qualquer decisão para assegurar a 

execução do Contrato. 

8.4.  A contratada deverá prestar todo e qualquer esclarecimento solicitado pela 

administração, lhe garantido, inclusive o acesso a documentos relativos aos serviços 

executados ou em execução. 

8.5.  A contratada deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas 

pelo fiscal. 

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

contrato, em especial aplicação das sanções, solicitar alterações. 

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 . 
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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 a verificação da conformidade dos materiais 

e serviços objeto deste contrato para confirmar se a prestação de serviço ocorrer de forma 

satisfatória. 

 

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE DOS PREÇOS E DA SUBCONTRATAÇÃO: 

9.1. Os preços são reajustados anualmente através de Decreto Municipal, com ocasião 

da correção do valor da VR. 

9.2. Não será admitida em hipótese alguma a subcontratação a nenhuma pessoa física 

ou jurídica. 

 

CLAUSULA DECIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Acompanhar, fiscalizar, controlar o recebimento dos valores de repasse, ficando 

também responsável pela validação do serviço prestado pela contratada. 

10.2. Fornecer, a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação, por 

escrito, da contratada, ressalvados os casos de urgência, informações adicionais para 

dirimir dúvidas e orientá-la, em todos os casos omissos, do presente contrato. 

10.3. Rejeitar no todo ou em parte a prestação do serviço, se estiver em desacordo com o 

estipulado neste contrato. 

10.4.  Administrar a demanda de remoções e demais serviços, de acordo com os limites 

de horários, de pessoal e de equipamentos previstos no presente contrato. 

10.5. Interromper a continuidade dos serviços que estejam em desacordo com as 

especificações e demais exigências previstas neste contrato. 
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10.6. Comunicar à contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas na prestação de serviços, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 

10.7. Aplicar à contratada, quando for o caso, as penalidades cabíveis e em conformidade 

com a disciplina da Lei nº 8.666/1993 e alterações respectivas. 

10.8.  Rescindir a respectiva contratação, na forma e nas hipóteses previstas nos arts. 77 

a 80, da Lei nº 8.666/93 e Legislação Vigente. 

10.9. 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. 

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

 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se 

fizerem necessários para a adequada prestação dos serviços, de acordo com o § 1º do 

Artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

11.2. Manter, durante a execução do contrato, as obrigações assumidas para habilitação 

e qualificação exigida na licitação. 

11.3. Responsabilizar-se pela manutenção total dos veículos reboques, entendendo-se 

por manutenção total: manutenção preventiva, corretiva, substituição de pneus quando 

apresentarem desgastes excessivos, filtros, óleos, lubrificantes, peças e serviços de 

qualquer natureza, transporte e substituição de veículos, por outros que atendam as 

especificações deste contrato, sem ônus a contratante. 

11.4. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes de impostos, taxas e multas 

(IPVA, DPVAT e licenciamento) dos reboques. 
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11.5. Recolher o Imposto Sobre Serviço (ISS) relativo à prestação dos serviços no 

Município de Ponta Grossa. 

11.6. Assumir integral e exclusivamente toda a responsabilidade no que diz respeito às 

obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os encargos que porventura 

venham a incidir sobre o objeto deste contrato 

11.7. Assumir integral responsabilidade pelos danos que causar ao contratante ou a 

terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na prestação dos serviços 

contratados, isentando a contratante de toda e qualquer reclamação que possa surgir em 

decorrência desses danos. 

11.8. Responsabilizar-se pela condução, treinamento, direção dos trabalhos de seus 

empregados, bem como ao cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária, 

assumindo integralmente qualquer dano causado por seus empregados. 

11.9. Responsabilizar-se por toda mão de obra necessária e seus respectivos custos, 

como despesas de alimentação e deslocamento, para desta forma atender o objeto desta 

licitação. 

11.10.  Cumprir com as legislações vigentes, que regula a segurança e medicina do 

trabalho, bem como arcar com os custos do fornecimento de uniformes e Equipamentos de 

Proteção Individual, EPI, adequados e obrigatórios aos serviços contratados. 

11.11. Responsabilizar-se pelo total atendimento da especificação do objeto e se não 

corresponder às especificações solicitadas, será recusado e a contratada ficará sujeita às 

penalidades previstas. 

11.12. Relatar a contratante por escrito toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer 

da prestação dos serviços. 
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11.13.  Não utilizar o nome da contratante em quaisquer atividades de divulgação 

profissional, em cartões de visita, anúncios diversos, impressos, salvo autorização por 

escrito. 

11.14. Prestar os serviços rigorosamente de acordo com as especificações contidas neste 

contrato, sob pena de aplicação das sanções previstas. Se o serviço prestado estiver em 

desconformidade com as especificações, todas as despesas e os eventuais danos de 

qualquer natureza decorrentes serão atribuídos à contratada. 

11.15.  Prestar os serviços nos locais indicados pela contratante, no prazo 

estabelecido, sob pena de rescisão e demais sanções previstas na legislação vigente. 

11.16. Submeter-se, a qualquer tempo, a inspeção de avaliação do caminhão reboque, pelo 

fiscal do contrato, observando o estado geral de conservação, segurança e condições de 

funcionamento dos equipamentos previstos na legislação em vigor e neste Termo de 

Referência, bem como a documentação exigida aos veículos e aos condutores, cabendo a 

contratante decidir sobre as substituições e reparos necessários. 

11.17.  Comunicar imediatamente a contratante acidente de trânsito que envolva o 

caminhão reboque, bem como providenciar o devido laudo técnico policial ou outro 

documento que o substitua legalmente. 

11.18. No caso da necessidade da substituição dos veículos deste contrato, substituir por 

outro de iguais características, inclusive com todas as logomarcas da contratante. 

11.19. Responsabilizar-se pela limpeza dos veículos reboques e das instalações do pátio, 

inclusive com a observância das normas ambientais em vigor. 

11.20. Efetuar por sua conta, a conservação técnica dos veículos, repará-los ou substituí-

los, bem como as peças desgastadas pelo uso normal, inclusive pelo fornecimento dos 

materiais de consumo e outros que se fizerem necessários para perfeito funcionamento dos 

veículos, sempre que solicitados pela contratante. 
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11.21.  Fornecer, quando solicitado, elementos necessários à avaliação dos serviços, 

bem como dados estatísticos e demonstrativos de custos, relatórios, comprovantes de 

realização de serviços. 

11.22. Manifestar-se, por escrito, sobre os ofícios encaminhados pela contratante, a partir 

da ciência, no prazo máximo de 24 horas de seu recebimento. 

11.23.  Garantir a contratante o acesso a documentos relativos aos serviços 

executados ou em execução. 

11.24.  Responsabilizar-se pelo conserto ou substituição dos veículos sinistrados, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, isentando a contratante de qualquer ônus decorrentes 

de danos materiais, danos a terceiros, perda total, acidentes pessoais e responsabilidade 

civil. 

11.25.  Atender aos requisitos de segurança e circulação de veículos, estabelecidos 

pelo Código de Trânsito Brasileiro, pelas Resoluções do CONTRAN, pela legislação local 

e demais legislações vigentes. 

11.26.  Fornecer e arcar com os custos do encaminhamento de carta registrada (AR) 

aos proprietários/responsáveis, formulários, impressos e adesivos discriminados neste 

instrumento, em quantidades suficientes para a execução do serviço. 

11.27.  Manter durante toda a vigência contratual os veículos à disposição da 

contratante, em perfeitas condições de uso. 

11.28.  Não utilizar o reboque para fins alheios aos interesses da presente 

contratação, salvo para sua manutenção preventiva ou corretiva, ou com autorização por 

escrito da contratante. 

11.29.  Atender a legislação de trânsito vigente quanto à montagem da plataforma do 

reboque. 
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11.30.  Atender rigorosamente as legislações vigentes sobre ao controle da emissão 

de poluentes do motor do reboque. 

11.31.  Manter em seu quadro funcional encarregado operacional responsável em 

controlar a atuação funcional de seus empregados e supervisionar os serviços realizados, 

bem como a planilha de horários, folgas trabalhadas, descanso semanal remunerado, 

faltas, ou outros, indicando à contratada, o supervisor direto dos serviços. 

11.32.  Fornecer mensalmente a contratante, relatórios gerenciais das atividades 

previstas neste Termo de Referência, seja por acesso a sistemas e por relatório físico, 

devidamente assinado por responsável designado pela contratada.  

11.33.  Integrar-se aos sistemas informatizados da contratante, sem ônus, durante o 

período contratual. 

11.34. Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos em plena conformidade 

com os termos e especificações previstos neste contrato. 

11.35. Comunicar à Contratante, os motivos que impossibilitem o cumprimento de prazo 

previsto, com a devida comprovação. 

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

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, devendo comunicar à contratante a superveniência de fato impeditivo da 

manutenção dessas condições. 

11.37.  Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos 

que comprovem o cumprimento das obrigações quanto a legislação em vigor assumidas no 

contrato, em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 

comerciais. 

11.38.  Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, 

materiais ou morais ocasionados à Contratante e/ou a terceiros, na execução do objeto do 

contrato a ser firmado, isentando a Autarquia de toda e qualquer responsabilidade. 
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO: 

12.1.   O Contratado reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa, previstos no Art. 77 da Lei 8.666/93. 

12.2.  Este contrato poderá ser rescindido: 

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

78 da Lei 8.666/93. 

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

para a Administração. 

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 – DAS PENALIDADES 

13.1. O licitante vencedor estará sujeito às penalidades previstas na Lei Municipal nº 

8.393/2005. 

13.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da proposta, pela inexecução 

total do contrato, e em caso de rescisão contratual por inadimplência da contratada. 

13.3.  Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de 

inexecução parcial ou qualquer outra irregularidade. 

13.4. Multa parcial de 2% (dois por cento) sobre o saldo previsto e não medido das 

parcelas do cronograma físico financeiro, quando das respectivas medições, desde que o 

referido atraso parcial não seja devidamente justificado. 

13.5. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor de cada serviço não realizado, 

por dia que exceder o prazo para fornecimento do objeto. 

13.6. Suspensão do direito de licitar e contratar, junto a Autarquia Municipal de Transito e 

Transporte, pelo prazo que for determinado pela presidência desta AMTT, segundo a 
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natureza da falta e o prejuízo causado a este órgão, de acordo com a Lei Municipal nº 

8.393/05. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA POLITICA ANTICORRUPÇÃO 

14.1. As partes envolvidas se obrigam, sob as penas previstas, a observar e cumprir 

rigorosamente a legislação cabível, incluindo, mas não se limitando a legislação brasileira 

anticorrupção, a legislação brasileira contra a lavagem de dinheiro, assim como os termos 

do Decreto Municipal 6.615/2013.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA 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 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1.   Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do Art. 110 da 

Lei Federal 8.666/93 com as alterações posteriores. 

16.2.  O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a 

execução deste contrato, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no 

cronograma ocorra após seu vencimento. 

16.3.  As partes elegem o foro da Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná, como 

domicílio legal, para qualquer procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de 

instrumento equivalente. 

Por estarem de acordo, assinam o presente Contrato. 

16.4.   Ao firmar este contrato declara a contratada ter plena ciência de seu conteúdo, bem 

como dos demais documentos vinculados ao presente. 
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16.5.  Justas e contratadas firmam as partes o presente instrumento, juntamente com as 

testemunhas presentes ao ato. 

Ponta Grossa,  XX de XXXXX de 2020. 

 

 

 

       XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX          PRESIDENTE AMTT 

 

 

               Testemunhas: 

      

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                         

XXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

 

Para providências quanto ao Parecer Inicial
 

16 de outubro de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por SANDRA REGINA PEDROSA RAKOVICZ,
Agente de Trânsito l, em 16/10/2020, às 12:27, horário oficial de brasília, conforme o Decreto
Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0867271 e o código CRC 3D2C99E1.
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Ao (À)

Assessoria Jurídica

Para parecer e prosseguimento.

 
16 de outubro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO PELLISSARI, Presidente , em
16/10/2020, às 15:10, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0867475 e o código CRC FB1AE5F3.
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Assessoria Jurídica

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

Para efetuar as alterações no edital conforme entendimentos.

 
19 de outubro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por MARCIA GOMES GUIMARAES, Procuradora, em
19/10/2020, às 10:55, 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 0870267 e o código CRC D0B3718D.
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RECIBO DO EDITAL 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00X/2020 

 

 

RAZÃO SOCIAL: 

_______________________________________________________________ 

 

CNPJ Nº ______________________________ TELEFONE (    ) __________________________ 

 

ENDEREÇO: ____________________________________ CIDADE: 

______________________ 

 

EMAIL __________________________________ CONTATO: 

___________________________ 

 

OBS:________________________________________________________________________

__ 

 

RECEBI/RETIREI O EDITAL DE LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADO. 

 

_____________________________________, _____ DE ________________________ DE 2020. 

 

_______________________________ 

Assinatura 

 

 

SENHOR LICITANTE, 

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

SOLICITO O PREENCHIMENTO DO RECIBO DO EDITAL E REMETA PARA O EMAIL 

licita.amtt@hotmail.com 
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O NÃO PREENCHIMENTO DO RECIBO EXIME A LICITAÇÕES, DE QUALQUER COMUNICAÇÃO 

EVENTUAL OCORRIDA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (ESCLARECIMENTOS, 

RETIFICAÇÕES OU ADENDOS). 

 

 

SCHEILA TRIERVEILER 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
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MINUTA DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00X/2020 

SEI 53.487/2020. 

 

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

05.073.426/0001-99, sediada a Rua Dr. Colares, esquina com Balduíno Taques,  445 - 1º Andar – 

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

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

modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.  

O procedimento licitatório será conduzido pela Comissão Permanente de Licitação designada 

através da Portaria nº 013/2020, e será regido pela seguinte legislação a seguir citada, bem como 

o que estabelece este Edital e seus anexos. 

LEGISLAÇÃO UTILIZADA: Lei Federal 8.666/93, Lei Federal 9.503/97, Lei 13.160/2015, Lei 

Municipal 10.329/10, Lei Municipal 13.805/2020, Lei Federal 13.146/15, Decreto Municipal 

4.301/2010, Decreto Municipal 13.221/2017, Decreto Municipal 16.755/2019, Decreto Municipal 

16.978/2020. 

  

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO - GLOBAL 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: até 13h30min do dia XX/XX/2020 (devidamente 

protocolado). 

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

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

LOCAL: Rua Doutor Colares, esquina com Rua Balduíno Taques,445 - Sala de Licitações da 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, Ponta Grossa - Paraná. 

 

E-MAIL: licita.amtt@hotmail.com 

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

Transparência - AMTT. 

AMTT: https://amtt.pontagrossa.pr.gov.br/institucional/transparencia/licitacoes/ 
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O Edital e seus Anexos podem ser obtidos na Coordenadoria de Licitações desta Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte, das 11h00min às 17h00min nos dias úteis, e nos sites 

acima indicados. 

A DIVULGAÇÃO DE QUALQUER INFORMAÇÃO SERÁ FEITA SEMPRE ATRAVÉS DO DIARIO 

OFICIAL DO MUNICIPIO.  

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

estabelecido para abertura da sessão, através de protocolo junto a Licitação deste Órgão. A 

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

estabelecido desqualifica a pretensa licitante, ressalvada autorização justificada da 

Presidente da Comissão. 

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer impedimento para a realização da abertura 

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

Coordenadoria de Licitações, inclusive na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital 

e seus anexos. 

 

Compõem este Edital os Anexos: 

ANEXO 01 – DESCRIÇÃO DO OBJETO – TERMO DE REFERENCIA 

ANEXO 02 – MODELO DA PROPOSTA  

ANEXO 03 – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 

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

FATURAMENTO 

ANEXO 05 – MINUTA DO CONTRATO 

 

 

1. DO OBJETO:  

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

REMOÇÃO, DEPÓSITO E GUARDA, ARMAZENAMENTO E ACAUTELAMENTO DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES,  E A IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA E INFORMATIZADA 
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APOIADA EM BANCO DE DADOS DOS PROCESSOS DECORRENTES DAS 

APREENSÕES/REMOÇÕES REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA. 

 

 

2. DOS VALORES ESTIMADOS, DA PROPOSTA E DA DOTAÇÃO 

2.1. O valor estimado conforme tabela abaixo. A proposta da empresa deverá ser elaborada 

levando em consideração a tabela a seguir. 

2.1.1. O valor da VR (Valor de referência) é atualizado anualmente por Decreto. 

 

Item Serviços Remoção em 
VR 

Valor em R$ 

01 Remoção de motocicletas, motonetas e quadriciclo 100% OU 1 
VR 

83,79 

02 Remoção de veículos leves (até 05 (cinco) lugares) 200% OU 
1VR 

167,58 

03 Remoção de veículos médios (acima de 05 lugares ou de 
500 a 1000 quilos de carga) 

300% OU 
1VR 

251,37 

04 Remoção de veículos pesados (acima 1000 quilos), 
ônibus  

300% OU 
1VR 

251,37 

05 Guarda de motocicletas, motonetas e quadriciclo 50% OU 1VR 41,89 

06 Guarda de veículos leves (até 05 (cinco) lugares) 70% OU 1VR 58,65 

07 Guarda de veículos médios (acima de 05 lugares ou de 
500 a 1000 quilos de carga) 

100% OU 
1VR 

83,79 

08 Guarda de veículos pesados (acima 1000 quilos), ônibus  100% OU 
1VR 

83,79 

 
Valor da VR (Valor de Referência) desde 1º de janeiro de 2020 (Decreto 16.755, de 18/12/2019 
Valor da VR – R$ 83,79 
 

2.3. Para a presente contratação é dispensada a disponibilidade orçamentária, vista que a 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte – AMTT é isenta de toda e qualquer despesa referente 

ao objeto. 

2.4. A empresa deverá apresentar em sua proposta o MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, 

sobre cada serviço. 

 2.4.1. A proposta deverá ser apresentada somente com duas casas decimais. 
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A empresa que apresentar em sua proposta o Maior Percentual de Desconto ficará 

classificada em 1º lugar. 

2.5. O lance ofertado na proposta da empresa será vinculado a aplicar o mesmo desconto 

a todos os itens constante do lote, que obrigatoriamente deverão ser repassados aos 

serviços de remoção e guarda, aos proprietários ou responsáveis dos veículos. 

 2.6. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será realizado utilizando os 

seguintes critérios: 

2.6.1. Será assegurado como critério de desempate conforme Lei 123/2006, a preferência de 

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.  Considera-se empate 

quando as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais 

ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta classificada, desde que esta não tenha sido 

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

microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar nova proposta 

inferior à menor proposta classificada, na própria sessão, se presente o representante com poder 

para ofertar nova proposta, ou, no prazo de 24 horas se não estiver presente (a Comissão não ficará 

responsável por informar à empresa que não estava presente tal fato). Uma vez apresentada nova 

proposta em valor/quantidade inferior será considerada 1ª classificada do certame e adjudicado o 

objeto em seu favor. Serão convocadas as microempresas e empresas de pequeno porte que se 

enquadrem por ordem de classificação. 

2.6.2.  Conforme Art. 3º, § 2º da Lei Federal 8.666/93. 

§ 2o  Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, 

sucessivamente, aos bens e serviços: 

I - produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacional; (Revogado pela Lei nº 

12.349/10). 

II - produzidos no País; 

III - produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 

IV - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País.    (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) 
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V - produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam 

às regras de acessibilidade previstas na legislação.  (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015). 

2.6.3. Conforme Art. 45, § 2º da Lei Federal 8.666/93. 

§ 2o  No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no § 2o do art. 

3o da Lei 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual 

todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

2.7. O recolhimento deverá ser realizado mensalmente, até o 10º dia do mês subsequente. 

 

3.  PRAZO DE CONTRATO: 

3.1. O contrato terá a vigência de  12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato. 

3.2. O contrato poderá ser prorrogado, por interesse da Administração, de acordo com a Lei 

8.666/93  

3.3. 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 fora do art. 55, XIII da Lei 8.666/93. 

3.4. O prazo referido nesta clausula poderá ser prorrogado por acordo entre as partes, mediante 

termo aditivo, devidamente autorizado pela autoridade competente. 

 

4.  OBTENÇÃO DO EDITAL E ANEXOS: 

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

Municipal de Trânsito e Transporte-AMTT, das 11h00min às 17h00min nos dias úteis, e nos sites 

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

Município. 

PREFEITURA DE PONTA GROSSA: http://www.pontagrossa.pr.gov.br - Portal da Transparência - 

AMTT. 

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

 

5.  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
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5.1. Poderão participar da presente licitação as empresas interessadas regularmente 

estabelecidas no País, cuja finalidade e ramo de atuação sejam ou estejam ligados à execução do 

objeto desta licitação, e que na fase de habilitação, comprovem possuir os requisitos de qualificação 

exigidos. 

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

falimentar, estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a Prefeitura de Ponta Grossa ou Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou 

tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral, 

bem como licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresas em consórcio. 

5.3. Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio ou associação. 

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

ao cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação. 

5.5. Nenhuma licitante poderá participar desta concorrência representando mais de uma 

empresa. 

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

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

normas administrativas e técnicas aplicáveis. 

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

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

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

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

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

operativa, personalidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal. 

5.8. A Contratada não poderá ceder o presente contrato, nem tampouco subcontratá-lo a 

nenhuma pessoa física ou jurídica. 

 

6. QUESTIONAMENTOS / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 

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

aplicação da Lei 8.666/93 e suas alterações, até 05 (cinco) dias úteis anteriores da data fixada 
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para abertura dos envelopes, de segunda a sexta-feira, das 11:00 as 17:00 horas, devendo a 

administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis da abertura. 

6.2. Quaisquer questionamentos deverão ser enviados para a Comissão Permanente de 

Licitação em até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data de abertura da licitação, os quais serão 

encaminhados aos setores responsáveis pelas informações, e posteriormente respondidos pela 

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

seja considerado necessário serão anexados ao edital, e publicados nos sites indicados, para 

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

aqueles de caráter estritamente informal.  

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

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

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

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

processo. 

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

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

texto original, e após análise da Comissão for considerado necessário, deverá ser designada nova 

data para abertura do certame. 

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

não apontar as falhas ou irregularidades nele supostamente existentes até o 5º (quinto) dia útil que 

anteceder a data de abertura do processo licitatório, ficando esclarecido que a intempestiva 

comunicação do suposto vício não poderá ser aproveitada a título de recurso.  

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

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

 

 

7.  HABILITAÇÃO – ENVELOPE 01: 

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

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

estabelecido para abertura da sessão, da seguinte forma: 
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ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00x/2020 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

 NOME DA EMPRESA:  

7.2.  Os documentos de HABILITAÇÃO a ser incluídos no Envelope 01, são constituídos de: 

7.2.1.    HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Estatuto Social, CONTRATO SOCIAL ou outro instrumento de Registro Comercial, em 

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

tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os 

objetivos sociais, execução de atividades pertinente ao objeto desta licitação. 

b) INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA do representante legal da empresa, ou 

quando for o caso cópia da ata da assembleia de eleição do dirigente, com reconhecimento 

de firma por cartório competente. 

c) Cópia de DOCUMENTO OFICIAL DO REPRESENTANTE LEGAL com foto (RG, CNH, 

passaporte, etc). 

 

7.2.2.    REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

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

Fazenda. 

b) INSCRIÇÃO ESTADUAL, CICAD ou equivalente. 

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

Conjunta da Receita Federal e a Dívida Ativa da União. 

d) Prova de regularidade de situação para com a FAZENDA ESTADUAL, através de Certidão 

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

e) Prova de regularidade de situação para com a FAZENDA MUNICIPAL, através de Certidão 

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

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

Serviço (CRS/FGTS). 
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g) Certidão Negativa de Débitos perante a JUSTIÇA DO TRABALHO (CNDT), ou Certidão 

Positiva com efeito negativo, expedida pelo Tribunal do Trabalho. 

 

7.2.3.   HABILITAÇÃO QUANTO A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU 

EXTRAJUDICIAL, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da empresa. (se não constar 

validade, somente serão aceitos com a data não superior a 60 dias da emissão). Para as empresas 

que optarem por participar através de filial, deverá também apresentar a certidão negativa para com 

o cartório/comarca onde se encontra instalada a filial. No caso de Certidão Positiva de Recuperação 

Judicial ou Extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o Plano de 

Recuperação foi acolhido judicialmente, conforme Lei Federal 11.101/05. 

b) DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO E DE FATURAMENTO, caso a empresa esteja 

enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Modelo Anexo). 

c)  BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS do último exercício social, 

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

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

por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 meses da data prevista para a sessão de 

abertura deste certame. Os documentos deverão ser assinados por contador ou por outro 

profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. A licitante 

com menos de um ano de existência, que ainda não tenha balanço, deverá apresentar 

demonstrações contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativos ao 

período de sua existência, na forma da lei. 

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

Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), cujos índices deverão ser superiores 

a 1,0 (um inteiro),resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

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

                                         PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

Liquidez Corrente (LC) =    ATIVO CIRCULANTE 

          PASSIVO CIRCULANTE 

Solvência Geral (SG) =   ATIVO TOTAL 
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    PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

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

comprovar patrimônio líquido de 1% do valor previsto para esta licitação. A comprovação deverá 

ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, admitida a atualização para esta data 

através de índices oficiais. 

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

empresa, responsável técnico pelas informações, devidamente inscrito no Conselho 

Regional de Contabilidade.  

 

7.2.4.   HABILITAÇÃO COMPLEMENTAR:  

a) DECLARAÇÃO CONJUNTA (Modelo Anexo). 

 

7.2.5.   HABILITAÇÃO TÉCNICA:  

a) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, expedido por pessoa jurídica de direito público 

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

com o objeto desta licitação, sendo:  

a1. Serviços que envolveram a execução de remoções de veículos similares, desde a apreensão 

do veiculo, sua guarda, liberação ao proprietário/responsável ou liberação para o leilão. 

7.2.6. CONDIÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

a) Deverá indicar a área e comprovar mediante matricula ou contrato de locação de espaço 

físico de no mínimo 6.000m², considerando a área de estacionamento, conforme exigido, o qual 

será vistoriado pela Comissão de Fiscais, para aprovação. 

b) Apresentar e comprovar que dispõe de toda a infraestrutura e equipamentos necessários a 

execução completa do objeto desta licitação. 

 

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

PLENA VIGÊNCIA. 

7.3. Os Documentos de Habilitação deverão ter todas as suas páginas numeradas e rubricadas. 
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7.4.   Os documentos poderão ser apresentados em original ou cópia autenticada por 

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

autenticação digital ou ainda poderão ser autenticados na Coordenadoria de Licitação 

(mediante conferência com os originais). Ficam dispensados de autenticação somente os 

documentos obtidos via internet. Somente serão aceitas cópias legíveis, que ofereçam condições 

de análise por parte da Comissão Permanente de Licitação. 

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

abertura da licitação. Na hipótese de não constar o prazo de validade nas certidões 

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

data da abertura do certame. 

7.6. Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante com Nº do CNPJ e 

endereço respectivo:  

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

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

c) Se a licitante for a matriz e a prestadora de serviços for a filial, os documentos deverão ser 

apresentados em nome da matriz e da filial simultaneamente. 

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

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

magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticados. 

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

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

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

proposta. 

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

qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, 

fixando o prazo para atendimento. 

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

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

juramentado. 
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8.  DA PROPOSTA – ENVELOPE 02:  

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

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

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

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00X/2020 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

 NOME DA EMPRESA:  

8.2.  A empresa deverá apresentar em sua proposta o MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, 

por serviço prestado. A proposta deverá ser apresentada somente em duas casas decimais. 

8.3. A proposta deverá ser apresentada conforme modelo ANEXO 02, sem rasuras, emendas 

ou entrelinhas, e deverá ser assinada pelo representante legal da empresa.  

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

abertura do certame. Decorrido esse prazo, sem que haja convocação, ficam os licitantes liberados 

dos compromissos assumidos. Em casos excepcionais a Comissão Permanente de Licitação 

poderá solicitar as licitantes prorrogação de prazo especifica na validade da proposta. Deverá ser 

formalizado por escrito a solicitação e aceite ou não das alterações de validade de proposta. 

 

9.  PROCEDIMENTOS PARA A ABERTURA DOS ENVELOPES (01 e 02): 

9.1. A Comissão Permanente de Licitação lavrará Atas circunstanciadas registrando todos os 

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

empresas participantes somente serão registradas em Ata quando forem formuladas por escrito. A 

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

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

receberá os envelopes números 1 e 2 que deverão estar devidamente protocolados e lacrados. Não 

serão aceitos documentos de Habilitação e Propostas protocolados após a hora aprazada, salvo 

com autorização e justificativa da Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

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

9.3.1. A Comissão Permanente de Licitação, na presença facultativa dos proponentes 

interessados, devidamente credenciados, efetuará a abertura do envelope Nº 1 - HABILITAÇÃO, 
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rubricando-os em todas as suas páginas e facultando aos proponentes presentes o mesmo 

procedimento. 

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

analisados os documentos contidos no envelope Nº 1 - Habilitação, e decidir quanto à habilitação 

ou inabilitação das proponentes, ou designar dia e hora certos para divulgação. 

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

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

a Comissão Permanente de Licitação proceder à abertura do envelope Nº 2 - Proposta. 

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

Comissão Permanente de Licitação marcará nova data, hora e local, para a abertura dos envelopes 

Nº 2, que será, obrigatoriamente, depois de decorrido o prazo legal para apresentação de recurso 

para o julgamento dos mesmos. 

9.3.5. Após o julgamento dos recursos interpostos, os envelopes Nº 2 – Proposta, serão devolvidos 

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

sessão de habilitação, referidos envelopes ficarão à disposição das licitantes por 30 (trinta) dias 

úteis, contados do encerramento da licitação, ou seja, depois de transcorrer o prazo para 

interposição de recurso contra o resultado final da licitação ou ter havido a sua desistência ou, ainda, 

terem sido julgados os recursos interpostos, após o que serão destruídos pela AMTT. 

9.4.  Para a abertura do Envelope Nº 2 – Proposta observará os seguintes procedimentos: 

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

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

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

devidamente credenciados. 

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

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

Permanente de Licitação vai verificar se realizará a análise da proposta no momento da licitação ou 

determinará novo dia, hora e local para a divulgação do resultado. 

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

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

técnicos destinados a esclarecer a instrução do processo. 
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9.4.5. As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões públicas serão resolvidas pela 

Comissão Permanente de Licitação, na presença dos proponentes. 

10.  JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS 

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: 

10.1. As propostas serão analisadas e classificadas, considerando-se o MAIOR PERCENTUAL 

de desconto, sobre cada serviço prestado. A proposta deverá ser apresentada no máximo  com 

duas casas decimais.   

10.2. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será realizado utilizando os 

seguintes critérios: 

10.2.1. Será assegurado como critério de desempate conforme Lei 123/2006, a preferência de 

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.  Considera-se empate 

quando as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais 

ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta classificada, desde que esta não tenha sido 

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

microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar nova proposta 

inferior à menor proposta classificada, na própria sessão se presente o representante com poder 

para ofertar nova proposta, ou, no prazo de 24 horas se não estiver presente (a Comissão não ficará 

responsável por informar a empresa que não estava presente tal fato). Uma vez apresentada nova 

proposta em valor/quantidade inferior será considerada 1ª classificada do certame e adjudicado o 

objeto em seu favor. Serão convocadas as microempresas e empresas de pequeno porte que se 

enquadrem por ordem de classificação. 

10.2.2.  Conforme Art. 3º, § 2º da Lei Federal 8.666/93. 

§ 2o  Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, 

sucessivamente, aos bens e serviços: 

I - produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacional; (Revogado pela Lei nº 

12.349/10). 

II - produzidos no País; 

III - produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 

IV - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País.    (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) 
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V - produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam 

às regras de acessibilidade previstas na legislação.  (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015). 

10.2.3. Conforme Art. 45, § 2º da Lei Federal 8.666/93. 

§ 2o  No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no § 2o do art. 

3o da Lei 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual 

todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

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

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

de: 

a)  Desclassificar qualquer concorrente que, a seu critério e devidamente justificado, não 

apresente as condições de cumprimento. 

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

manifestamente inexeqüíveis ou inconvenientes, por faltas comprovadas durante o processo de 

seleção. 

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

contendo a classificação que será submetido à apreciação da autoridade superior, que homologará 

a decisão da Comissão Permanente de Licitação. 

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

proponente: 

a)  Examinou criteriosamente o edital, que os comparou entre si e obteve informações sobre 

qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la. 

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

execução dos serviços em todas as suas fases. 

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

totalmente sensata. 

 

11. DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL (LC nº 123/06). 
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11.1.  As Microempresas-ME e Empresas de Pequeno Porte-EPP deverão apresentar toda a 

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

mesmo que apresente alguma restrição, neste caso sendo habilitada “Sob Condição”. 

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

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

úteis, para a regularização e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de 

negativa. 

11.3. As certidões deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitação dentro do prazo 

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

na Lei 8.666/93 e suas alterações. 

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

proponente, a Comissão Permanente de Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma, 

que será comunicada às proponentes através de publicação no Diário Oficial do Município. A partir 

da divulgação do resultado do julgamento as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis 

para interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Art. 109 da Lei 

8.666/93 e suas alterações. 

 

12.  DOS LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

12.1. Abrange o Município de Ponta Grossa. 

 

13. PENALIDADES: 

13.1. O licitante vencedor estará sujeito às penalidades previstas na Lei Municipal nº 8.393/2005. 

13.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da proposta, pela inexecução total do 

contrato, e em caso de rescisão contratual por inadimplência da contratada. 

13.3.  Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução 

parcial ou qualquer outra irregularidade. 

13.4. Multa parcial de 2% (dois por cento) sobre o saldo previsto e não medido das parcelas do 

cronograma físico financeiro, quando das respectivas medições, desde que o referido atraso parcial 

não seja devidamente justificado. 
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13.5. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor de cada serviço não realizado, por 

dia que exceder o prazo para fornecimento do objeto. 

13.6. Suspensão do direito de licitar e contratar, junto a Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte, pelo prazo que for determinado pela presidência desta AMTT, segundo a natureza da 

falta e o prejuízo causado a este órgão, de acordo com a Lei Municipal nº 8.393/05. 

 

14.  RECURSOS:  

14.1. É facultado a qualquer licitante formular observações por escrito no transcurso das sessões 

da licitação, solicitando que constem em Ata dos trabalhos. 

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

Concorrência Pública com registro na Ata da Sessão da síntese das suas razões. 

14.3. No momento em que a Presidente da Comissão Permanente de Licitação questiona aos 

licitantes o interesse em manifestar recurso, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar 

imediata e motivadamente a sua intenção, de acordo com o Art. 109 da Lei 8.666/93. Será 

assegurada vista dos autos. A Comissão Permanente de Licitação poderá reconsiderar a sua 

decisão.  

14.4. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte da 

proponente, importará na decadência do direito de recurso, competindo a Comissão Permanente 

de Licitação adjudicar o objeto do certame à proponente vencedora. 

14.5. Se houver interposição de recurso, os licitantes serão comunicados via Diário Oficial e por 

e-mail, para os efeitos do previsto §5º do Artigo 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

14.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados. 

14.7. Não será conhecido do recurso, cuja licitante não manifesta publicamente, em Ata, ao final 

da audiência pública sua intenção de recorrer. 

14.8. O recurso deverá ser protocolado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis da realização 

do certame, por representante da empresa na sede da Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte, Rua Balduíno Taques, 445 - encaminhado à Comissão Permanente de Licitação, 

no horário das 11h00min às 17h00min. O recurso deverá estar em papel timbrado com todos 

os dados da empresa, as razões do recurso e assinatura do representante legal para que 
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possa ser juntada ao processo licitatório em questão, bem como a análise e a decisão cabida 

a este. O recurso deverá ser encaminhado também via e-mail: licita.amtt@hotmail.com. 

14.9. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente realizará a Adjudicação e Homologação do processo licitatório. 

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

á o do vencimento. 

 

15. DO REAJUSTE DOS PREÇOS E DA SUBCONTRATAÇÃO: 

15.1. Os preços são reajustados anualmente através de Decreto Municipal, com ocasião da 

correção do valor da VR (Valor de Referência) 

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

jurídica. 

 

16.  DISPOSIÇÕES GERAIS: 

16.1. A Comissão Permanente de Licitação terá autonomia para resolver todos os casos omissos, 

dirimindo dúvidas que porventura possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer interposição 

por parte dos participantes. 

16.2. Somente terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas, interpelar, 

assinar atas, apresentar recursos, os representantes credenciados das empresas proponentes e 

membros da Comissão Permanente de Licitação. 

16.3. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes não serão admitidas quaisquer retificações que 

possam influir no resultado, nem admitidos a participarem os proponentes retardatários. 

16.4. A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das condições 

estabelecidas no Edital e anexo, e demais normas da Lei 8.666/93 e suas alterações, e Lei Municipal 

n.º 8.393/2005. 

16.5. Após o resultado da presente licitação, observadas as condições fixadas neste edital, a 

empresa vencedora será notificada para, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, comparecer na 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte para assinatura do contrato. 

16.6.  Em caso de não atendimento ao item anterior, incorrerá a empresa vencedora, a critério da 

AMTT, nas penas previstas na Lei Municipal n.º 8393/2005, e ser-lhe-á ainda aplicada multa 
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correspondente a 10% (dez por cento) do valor global da proposta, sem prejuízo das demais 

cominações legais pertinentes a matéria, inclusive perdas e danos. 

16.7. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior assistirá a AMTT o direito de a seu exclusivo 

critério, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a adjudicação do 

objeto em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado ou revogar a 

licitação. 

16.8. O objeto será verificado e acompanhado pelo fiscal, podendo ser rejeitado caso a qualidade 

e especificações não atendam ao que foi licitado, e deverá ser substituído e/ou reparado pelo 

contratado no prazo acordado, sem ônus para a AMTT, sob pena de suspensão da empresa de 

participar de licitação, de acordo com a legislação vigente. 

16.9. Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a aceitar, 

nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou supressões, 

em conformidade com o Artigo 65, seus parágrafos e incisos da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

16.10.  É competente o Foro da Comarca de Ponta Grossa para discussões de litígios decorrentes 

da presente Licitação, com renúncia a qualquer outro, ainda que mais privilegiado. 

16.11. A Contratada deverá atender, no que couber as legislações pertinentes. 

 

Ponta Grossa, 16 de outubro de 2020. 

 

 

ROBERTO PELLISSARI 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 
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ANEXO 01 – DESCRIÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00x/2020 

 

1. OBJETO:   PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO, DEPÓSITO E GUARDA, 

ARMAZENAMENTO E ACAUTELAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, E A 

IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA E INFORMATIZADA APOIADA EM BANCO DE 

DADOS DOS PROCESSOS DECORRENTES DAS APREENSÕES/REMOÇÕES REALIZADAS 

NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA. 

 

2. JUSTIFICATIVA: No exercício de suas atribuições, os Agentes de Trânsito para o 

cumprimento de medidas administrativas, devem recolher mover e desobstruir a via de veículos, 

necessitando, portanto, de estrutura física e logística integradas para tal. Todavia, enfrenta-se uma 

série de desafios à correta prestação dos serviços. A estrutura física atual não proporciona as 

condições para depósito de veículos, além disso, para que se promovam as reformas necessárias 

e adequações demandaria um longo período de tempo e maciços investimentos por parte da 

Administração Pública. O recolhimento de veículos ao pátio ou a outro lugar determinado necessita 

da aquisição de guinchos, reboques, guindastes, carretilhas e outros dispositivos e equipamento 

logístico, bem como pessoal especializado na sua operação e contratação de manutenção 

especializada. A guarda dos veículos recolhidos, por não possuírem pátios apropriados, 

compromete sua segurança e traz prejuízo visual, gerencial, administrativo e de saúde pública. Tal 

situação demandaria a contratação de empresa terceirizada especializada em vigilância ou atribuiria 

responsabilidade ao Agente pela guarda daquele patrimônio depositado, o que o desviaria de suas 

atividades de policiamento e fiscalização trazendo prejuízo à segurança pública e à fluidez do 

trânsito. Importante registrar que a falta de estrutura para a remoção, depósito, e a guarda de 

veículos e bens compromete diretamente o planejamento operacional, isso quanto à garantia de 

segurança pública, da fluidez, do atendimento ao cidadão, do ordenamento do trânsito. Além disso, 

a Lei nº 9.503/97 em Art. 271, § 4º, estabelece que os serviços de recolhimento, depósito e guarda 

de veículos poderão ser executados por ente público ou por particular contratado por licitação 

pública. O serviço pretendido é atividade adicional do poder de polícia, não tendo similitude com a 

atividade da Contratante, somado ao fato da existência de empresas privadas com estrutura e 
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pessoal capacitado para prestarem os serviços aqui pretendidos, e que esta contratação não gerará 

nenhum ônus ao erário, posto que os proprietários dos veículos arcarão com os custos, conforme 

disposto no § 4º do Art. 271 da Lei nº 9.503/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), 

ou estes serão supridos pelos valores arrecadados em leilão, conforme Art. 328, §6º, I da 

supracitada lei. 

 

3. INFORMAÇÕES GERAIS: 

Remoção dos veículos, em cumprimento a Lei Federal n. 9.503/97 – CTB, bem como outras normas 

Federais, Estaduais e/ou Municipais aplicáveis ao objeto. 

3.1. Para finalidade da contratação, será necessário verificar as seguintes definições: 

a) Remoção: usualmente chamada de guinchamento ou reboque, é a retirada e o 

deslocamento do veículo regularmente apreendido ou removido, do local em que se encontra para 

o local em que ficará depositado. O processo de remoção será feito de forma a preservar o objeto 

do transporte, logo, a evitar quaisquer danos ao mesmo.  

b) Guarda: é a vigilância exercida sobre o veículo no lugar em que estará depositado, 

objetivando-se a preservação de seus caracteres, peças e acessórios, até sua destinação final. 

  

c) Armazenamento: consiste na colocação do bem em local adequado, referindo-se como 

pátio, nos termos exigidos pela contratante. 

d) Acautelamento: é o ato de responsabilizar-se pelo bem apreendido/removido. 

e) Leilão: é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens 

móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, 

ou para a alienação de bens imóveis, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da 

avaliação. 

f) Descarte: trata da reciclagem de sucatas de veículos. Onde, a reciclagem é o processo de 

aproveitamento de materiais ferrosos e não ferrosos de veículos considerados impróprios para 

voltar a circulação e impróprios para o aproveitamento de peças.  

g) Descontaminação: é o processo de retirada de gases e fluídos do veículo de forma a 
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impedir vazamentos e contaminação do meio ambiente.  

h) Sucata: de veículo é o resultado da baixa permanente de um veículo nos cadastros oficiais, 

invalidação dos números de identificação do chassi e motor e descarte das placas identificadoras. 

Todos os veículos reboques e seus condutores deverão estar regularizados e  cumprir todas as 

normas contidas na legislação Federal, Estadual e Municipal vigentes. 

Todo o pátio deverá respeitar as normas de zoneamento urbano, ambientais, segurança do trabalho 

e todas as normas que regulamentam o bom funcionamento e segurança do estabelecimento. 

3.2. A contratada deverá disponibilizar 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana 

os serviços de remoção de veículos apreendidos pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, 

na quantidade de no mínimo 2 (dois) veículos, sendo 1(um) do tipo reboque, com no máximo 

08(oito) anos de fabricação, sendo esse próprio ou agregado de terceiros, ambos nas seguintes 

especificações.  

a)  Ser operado manualmente, através de alavancas ou de dispositivos eletrônicos.  

b)  Possuir equipamento embarcado que possibilite o rastreamento/telemetria, através da 

tecnologia "Global Position System" (GPS), ou equipamento similar, com controle da  

 

da contratante, através do seu Centro de Operações, para acompanhamento da movimentação do 

veículo reboque na área de abrangência, no intuito de minimizar falhas ou interrupções. 

c)  No caso do veículo reboque, ter capacidade para remover simultaneamente, no mínimo, 02 

(dois) veículos automotores ou 06 (seis) motocicletas . 

d)  Serem ambos dotados de dispositivo de iluminação intermitente com sistema de "LEDs", 

com lentes na cor amarelo âmbar.  

e)  Possuir, ambos, rádio receptor/transmissor, ou equipamento similar, que permita a 

comunicação permanente e total, no intuito de minimizar falhas ou interrupções em toda a área de 

abrangência, ligando-se ao Centro de Operações da contratante.  

f)  Serem dotados ambos de, no mínimo: 05 (cinco) cones refletivos com altura de 70 cm, cores 
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laranja e branca, sendo a branca em película refletiva grau técnico, para sinalização, conforme NBR 

15071 ou outra legislação que a substitua; e de 03 (três) cavaletes desmontáveis, com largura de 

1,50 m e altura de 1,00 m, com barra de 30 cm, zebrada com material refletivo de alta intensidade 

nas cores: branco e laranja, cada um.  

g)  Os veículos deverão ser caracterizados com a logomarca da contratada e com a 

identificação - “A Serviço da AMTT”.  

h)  Possuir macaco do tipo “jacaré” com capacidade para 02 (duas) toneladas, no caso do 

veículo do tipo reboque. 

i)  Possuir no veículo reboque, sistema de patins ou similar, que permita a retirada do veículo 

do local estacionado sem danos ao mesmo sendo responsável por eventuais danos ocorridos a 

terceiros.  

j)  Os veículos reboque deverão ter condições de transportar, ainda, motocicletas, motonetas 

e/ou ciclomotores, simultaneamente, no próprio veículo ou em dispositivo que possa ser acoplado 

ao reboque.  

k)  Os veículos reboque deverão ser equipados com câmera digital semiprofissional com no 

mínimo: resolução mínima de 14,1 mp (megapixels), sensor CMOS, zoom de 3 (três) x (18 a 55 

mm), filmagem em HD, tela LCD de no mínimo 3"(Três), auto foco, bateria e cartão de memória 

compatível (de no mínimo 1GB de capacidade) inclusos para fornecer registros fotográficos do 

veículo apreendido/removido no ato da remoção.  

l)  Ser equipados também de coletor móvel de dados – tipo pocket. 

m)  Os veículos disponibilizados pela contratada deverão ser de cor branca, identificados 

conforme ITEM “G” e estar em perfeitas condições de utilização e atenderem a todos os requisitos 

legais e de segurança previstos pela legislação vigente.  

n)  Os veículos deverão estar disponíveis 24 (vinte e quatro) horas por dia durante 07 (sete) 

dias por semana e deverão estar prontos para apresentar-se sempre que chamados pela AMTT.  

p)  Fica sob responsabilidade da contratada a substituição imediata do veículo que não 

apresentar condições de segurança ou falhas mecânicas.  
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q)  Todas as despesas decorrentes da operação de remoção, guarda e manutenção dos 

veículos, tais como: combustível, óleos lubrificantes, desgastes devido ao uso ou acidentes, 

substituição de peças e pneumáticos, consertos, lavagem dos veículos, e outros, serão de inteira 

responsabilidade da contratada. 

r)  Todas as despesas referentes a seguro, multas, impostos, salários ou remuneração dos 

funcionários, encargos sociais, tributos federais, estaduais e municipais entre outros, incidentes 

sobre a prestação de serviços, ou dela decorrente, serão de inteira responsabilidade da contratada. 

s)  A contratada terá responsabilidade por quaisquer atos praticados por seus funcionários e 

danos materiais e/ou pessoais, desde a colocação do guincho no veículo a ser removido do local 

da apreensão até a sua retirada do pátio de guarda e armazenamento.  

t)  Os veículos reboque, antes de serem incorporados ao efetivo de serviço, passarão por 

vistoria, devendo atender ao item 5 – 5.1.13 a 5.1.18, e demais procedimentos adotados pela AMTT 

para a prestação do serviço, em local por ela indicado. O equipamento de remoção com o qual o 

veículo reboque for equipado deverá ter o Certificado de Segurança Veicular expedido pelo 

INMETRO. 

3.3.  A Guarda/Armazenamento e Acautelamento: A guarda, armazenamento e acautelamento 

do veículo removido/apreendido consistem no seu monitoramento desde o momento do primeiro 

manuseio do veículo, perante o Agente de Trânsito da AMTT, e seu proprietário, até sua liberação, 

devendo serem realizadas vistorias de avaliação do seu estado, com preenchimento de formulários 

e fotografias, nos momentos da remoção, do recebimento no pátio e na liberação do veículo para 

atestar suas reais condições em cada momento, bem como suas características, componentes 

principais e acessórios.  

3.3.1. A empresa contratada deverá disponibilizar pátio para a guarda, armazenamento e 

acautelamento dos veículos apreendidos/removidos, compatível com a demanda do Município, 

localizado no perímetro urbano da Cidade de Ponte Grossa, com no mínimo 6.000m² (seis mil 

metros quadrados) de área total, com as seguintes características:  

a)  Estar em perfeitas condições de operacionalidade e atender às determinações de uso e 

ocupação do solo, além de possuir licença ambiental de instalação e operacionalização quando 
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exigida pelos órgãos competentes.  

b)  Não deverá estar localizada em regiões com histórico de alagamento e também não deverá 

possuir vagas em áreas sujeitas ao acúmulo de água.  

c)  Toda a área do pátio deverá estar permanentemente limpa, com o mato aparado, evitando 

qualquer acúmulo de lixo ou dejetos.  

d)  Sistema de coleta e escoamento de águas pluviais de forma a evitar a formação de poças 

com mais de 3 (três) cm de profundidade e erosão no terreno.  

e)  Todo o pátio deverá passar por processo de controle de pragas através de, no mínimo, 

desinsetização e desratização semestral, o qual deverá ser comprovado pela contrata 

f)  O pátio deverá possuir placas com no mínimo 40 x 1,20 cm, mencionando o uso e os serviços 

realizados no local. 

g)  As vias principais ao entorno do pátio deverão possuir placas para localização do mesmo, e 

a via de acesso principal ao local (área) deverá ser asfaltada.  

h)  Todas as edificações deverão estar em conformidade com a legislação específica.  

i)  Ter no mínimo 40% da área, com pavimentação de concreto ou asfalto resistente ao tipo do 

serviço. 

 j)  Ter o perímetro fechado por muro com no mínimo 2 metros de altura, com concertina 

galvanizada na parte superior.  

k)  Ter iluminação adequada à segurança.  

l)  Dispor de projeto implantado de prevenção e combate a incêndio devidamente aprovado 

pelo Corpo de Bombeiros.  

m)  Manter vigilância e monitoramento 24 horas por dia através de sistema de segurança digital 

em todas as áreas e portões, objetivando garantir a integridade: dos funcionários e dos usuários; 

dos veículos e caçambas acautelados, evitando que os mesmos sejam retirados sem as devidas 

autorizações, mesmo com emprego de força, e, demais infraestruturas necessárias para a guarda 

dos veículos e caçambas removidos.  
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n)  O sistema de segurança digital deverá ser composto por câmeras, sistema de gravação 

digital e sensores de abertura de portões. As imagens gravadas deverão ser armazenadas por no 

mínimo 02 (dois) anos. Também fará parte da composição do sistema, sensores de presença, 

guaritas elevadas de vigilância, sistemas auxiliares de armazenagem de energia tipo no-break.  

o)  Estar situado em local servido por linha de transporte coletivo urbano a uma distância 

máxima de 1.000 metros.  

p)  No pátio deverá ser reservada uma área edificada para funcionamento dos serviços 

administrativos, de vistoria e recebimento do público externo, e área coberta para armazenamento, 

num percentual mínimo de 20% (vinte por cento) da área total.  

q)  O pátio deverá ser dividido em três áreas distintas (localizadas no mesmo terreno): área de 

recepção e vistoria de veículos, área de armazenamento dos veículos, área de atendimento ao 

público e de administração.  

r)  A contratada deverá implementar, operar e gerenciar um sistema informatizado, apoiado em 

banco de dados, para a gestão integrada dos processos envolvendo os veículos 

apreendidos/removidos para o seu pátio, devendo gerir os arquivos inerentes. 

 

4.  PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:  

4.1. Os serviços serão executados quando houver o acionamento por servidor (agente de 

trânsito) da AMTT, o qual especificará o local, as condições gerais e o tipo de veículo a ser recolhido 

e seu destino.  

4.2. O serviço a ser executado está vinculado à natureza da ocorrência atendida.  

4.3. No caso de aplicação por parte da Contratante da medida Administrativa prevista na Lei nº 

9.503/97 – CTB, o serviço a ser executado será o transporte do veículo do local onde se encontra 

até o respectivo depósito, onde permanecerá sob guarda e responsabilidade da contratada até sua 

liberação ou destinação conforme o caso.  

4.4.  No caso de acidente de trânsito ou veículo danificado / avariado, representando risco à 

segurança ou em caso de emergência que justifique o acionamento do serviço contratado em 
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detrimento do livre direito do proprietário ou condutor do veículo em acionar serviço de remoção à 

sua escolha ou derivado de contrato de seguro que envolva o veículo, o serviço a ser executado 

será o recolhimento ao respectivo depósito.  

4.5. No caso de veículo recuperado após ter sido objeto de crime ou apreendido por 

determinação judicial, o serviço a ser executado será o recolhimento do veículo e encaminhamento 

ao local definido pela unidade local da contratante e seus custos cobertos conforme item 4.7.  

4.6. Quando o veículo for recolhido ao depósito, permanecerá sob responsabilidade e guarda da 

Contratada até sua liberação ou destinação por parte da Contratante.  

4.7. Os valores referentes às despesas de recolhimento, depósito e guarda do veículo (diária), 

se houver, serão pagos pelo proprietário, condutor ou responsável legal pelo veículo recolhido 

diretamente a contratada, não recaindo qualquer ônus à contratante no que tange ao pagamento 

de qualquer despesa decorrente do serviço executado, conforme disposto no Artigo 271 do CTB e 

suas alterações.  

4.8. Conforme disposto no § 5º, do Art. 328, o veículo apreendido ou removido a qualquer título 

e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data de 

recolhimento, será avaliado e levado a leilão e a cobrança das despesas com estada no depósito 

será limitada ao prazo de seis meses, ou seja, 180 (cento e oitenta) dias.  

4.9.  A Contratada deverá dispor de dados, softwares ou qualquer outra forma de controle e/ou 

gerenciamento, com a finalidade de prestar informações à Contratante, em especial, dos veículos 

removidos ao depósito que ultrapassem os 60 (sessenta) dias de recolhimento, objetivando ao 

órgão público Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte – AMTT, dar celeridade ao processo de 

leilão destes.  

4.10. A Contratada também deverá receber veículos no depósito mesmo não tendo efetuado o 

recolhimento, quando então, terá direito apenas ao recebimento dos valores relativos à guarda dos 

veículos, conforme item 4.7. 

4.11. Nos valores dos serviços, estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 
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execução dos serviços e descritos, não cabendo nenhum valor adicional ao proprietário ou 

responsável pelo veículo, pelos serviços previstos no contrato, além dos valores estabelecidos pela 

contratada quando das apresentações das propostas e em atenção aos dispostos nos Artigos 66 e 

69 da Lei nº 8.666/93.  

4.12. Os serviços serão executados sempre que a Contratada for acionada pelo Agente de 

Trânsito da Autarquia, independente de hora ou dia da semana, ou seja, o serviço deverá ser 

prestado durante 07 (sete) dias por semana, durante as 24 (vinte e quatro) horas por dia.  

4.13. A chegada deverá ocorrer em até 30 (trinta) minutos do acionamento, em locais distantes 

até 10 (dez) quilômetros da base operacional da contratada  

4.14. Para locais distantes mais do que 10 quilômetros da base operacional da contratada, 

acrescentar-se-ão 30 (trinta) minutos de prazo de chegada para cada 10 (dez) quilômetros 

percorridos.  

4.15.  A ocorrência de atraso na chegada ao local determinado sempre deverá ser justificada ao 

responsável pelo recolhimento, sendo admitida tolerância de 20% (vinte por cento) dos prazos 

estipulados, desde que eventual e decorrente de fatores alheios à vontade da contratada.  

4.16. O agente de trânsito da Contratante encarregado da ocorrência elaborará o documento para 

recolhimento do veículo, entregando uma das vias ao funcionário da contratada responsável pelo 

transporte.  

4.17. A Contratada deverá conferir o documento de recolhimento, especialmente acerca dos 

dados referentes ao estado do veículo (estrutura, lataria, equipamentos e acessórios, conforme o 

caso), bem como a relação dos pertences deixados e/ou encontrados no interior dos veículos, os 

quais deverão ser guardados, lacrados e devidamente identificados. Não havendo qualquer 

divergência a ser sanada, a Contratada ficará responsável, a partir de então, pelo veículo e 

respectivos pertences.  

4.17.1. A Contratada deverá fornecer software para uso em dispositivo móvel, tipo smartphones ou 

tablets, para uso nas apreensões, com capacidade de vistoriar os veículos, sem custos para 

contratante. O aplicativo deverá estar disponível em plataforma Android ou similar, que opere on-

line e off-line (com e sem sinal de internet) para realização da vistoria do veículo o qual deverá 
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possibilitar:  

I.  Identificação do motivo da remoção (código da apreensão), descrição completa do veículo 

e do condutor, do agente responsável pela apreensão, capacidade para acionar de 

reboque/guincho via aplicativo, informar o estado físico e de funcionamento do veículo, produção 

de, no mínimo 10 (dez) fotos do veículo, registro de áudio (gravação de eventuais ocorrências), 

assinatura do responsável pela apreensão (agente de trânsito) e do responsável pelo recebimento 

do veículo (reboquista) e emissão de laudo detalhado para impressão imediata e de arquivo PDF, 

antes de efetuar o transporte do veículo, fazendo vistas das imagens e entregando ao agente 

responsável pelo documento de recolhimento o laudo final em impressão e por meio de mensagem 

eletrônica.  

II.   Deverá haver, no mínimo, uma foto de cada lado do veículo (frente com a placa, traseira com a 

placa, lado esquerdo e lado direito), número do motor (quando acessível), número do chassi, interior 

do porta-malas e painel (principalmente dos acessórios acoplados como aparelhos de som e/ou 

imagem).  

III. No caso da verificação de avaria deve haver o registro fotográfico correspondente e identificação 

no aplicativo do tipo e extensão do dano, em qualquer parte ou item do veículo.  

4.18. No caso de combinações de veículos, não é necessário o registro fotográfico de cada veículo 

individualmente, devendo ser considerado todo o conjunto, salvo a necessidade de registrar alguma 

avaria ou caso o transporte ocorra de forma isolada (separadamente).  

4.19. As vistorias produzidas no aplicativo, deverão ser enviadas automaticamente para o sistema 

da contratada e da contratante, ficando as informações arquivadas e disponíveis para consulta a 

qualquer tempo, mediante senha e login criptografados. O sistema da contratada deverá possuir 

acesso por internet para consulta pela contratante e pelo cidadão que teve o veículo removido.  

4.20.  A falta dos registros fotográficos, comprovando a preexistência de todas as avarias 

constantes no veículo anteriormente ao transporte implicará na assunção do ônus de ressarcimento 

de toda e qualquer avaria reclamada.  

4.21.  Caso haja necessidade, para viabilizar o recolhimento do veículo, o motorista/operador da 

contratada deverá estar apto a efetuar o desbloqueio das rodas, desligamento de cabos 
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energizados ou tubos de combustível, desmontagem do cardam, para-choques, cilindros de ar ou 

qualquer outro sistema necessário, devendo ser restabelecidas as condições do veículo antes da 

respectiva liberação.  

4.22. Deverão ser realizadas vistoria eletrônica no veículo, sempre que possível com a presença 

de seu responsável, antes do recolhimento ao depósito, registrando-se os dados do veículo e 

relatando qualquer avaria existente.  

4.23.  O veículo ficará sob responsabilidade e guarda da Contratada no respectivo depósito, que 

adotará as medidas necessárias para sua conservação no estado em que o recebeu, salvo a 

deterioração natural por ação do tempo.  

4.24.  As peças ou partes eventualmente danificadas e separadas do veículo deverão permanecer 

junto ao mesmo, de preferência no seu interior.  

4.25. No caso da existência de objetos deixados no interior do veículo, esses devem permanecer 

dentro do mesmo, salvo se perecíveis ou na impossibilidade de fechamento e lacração do veículo 

por dano, ocasião em que deverão ser identificados e relacionados no documento de recolhimento, 

em seguida acondicionados em local próprio na área de guarda de veículos preparada para este 

fim.  

4.26.  O documento gerado por ocasião da vistoria do veículo na remoção ao depósito, onde 

constará obrigatoriamente as condições e dados identificadores do veículo, deverá alimentar o 

sistema informatizado de controle do depósito, registrando-se a data e a hora da entrada do veículo 

no depósito, sem prejuízo do arquivamento da documentação correspondente, para fins de 

contraprova, sistema esse a ser disponibilizado para monitoramento pela Contratante.  

4.27.  Na situação prevista no item 4.4, o proprietário ou condutor envolvido, caso não haja fato 

impeditivo, poderá optar pelo deslocamento do veículo do leito viário para local mais próximo que 

não ofereça risco à segurança e fluidez do trânsito, desde que seja quitado de pronto as despesas 

com o deslocamento e a remoção efetuada.  

4.28. No caso de acionamento decorrente das situações descritas no item 4.5 (recuperado/crime) 

a Contratada deverá deslocar-se ao local indicado pelo servidor responsável pelo acionamento, 

com veículo apropriado ao serviço e dentro do prazo estabelecido no subitem 4.7, encaminhando 
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o veículo ao local definido pelo Contratante.  

4.29. No caso de o veículo ser destinado ao depósito aplicar-se-ão as regras definidas nos itens 

4.1 ao 4.31.  

4.30. A saída do veículo do depósito ficará condicionada ao pagamento das custas de remoção e 

depósito, e demais encargos previstos no Código de Trânsito Brasileiro, mediante a autorização 

expressa da Contratante nos termos deste, consubstanciado pelo respectivo documento de 

liberação.  

4.31. A saída do veículo ainda estará condicionada ao reparo de qualquer componente ou 

equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento. Porém se o referido 

reparo demandar providência que não possa ser tomada no depósito, a autoridade responsável 

pela remoção liberará o veículo para reparo, na forma transportada, mediante autorização, 

assinalando prazo para reapresentação, conforme disposto no §2 e §3 do Artigo 271 do CTB.  

4.32.  No caso de liberação prevista no item 4.33, o veículo só poderá ser removido do depósito 

na condição de “embarcado”, sendo facultada ao proprietário ou responsável a livre escolha do 

veículo que efetuará a remoção, desde que este esteja em condição regular de circulação.  

4.33.  Se identificada a existência de restrição policial ou judicial sobre o prontuário do veículo, a 

autoridade responsável pela restrição será notificada para a retirada do bem do depósito, mediante 

a quitação das despesas com remoção e estada, ou para a autorização do leilão.  

4.34.  Se no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da notificação de que trata o item. 4.33, não 

houver manifestação da autoridade responsável pela restrição judicial ou policial, estará o órgão de 

trânsito autorizado a promover o leilão do veículo nos termos do Art. 328 do CTB. 

4.35. A liberação dos bens e das cargas embarcadas, se houver, deverá acontecer de pronto e 

sem custos, que estarão repousados nos custos dos serviços realizados no veículo.  

4.36. A entrega do veículo, após a liberação por parte da Contratante, atenderá a legislação em 

vigor e as disposições deste Termo de Referência, e deverá obedecer às seguintes disposições:  

4.37. O veículo somente será liberado ao proprietário, condutor identificado no documento de 

recolhimento (desde que possuidor legítimo), responsável legal, ou qualquer pessoa autorizada 
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expressamente pelo proprietário mediante procuração pública.  

4.38. Deverão ser efetuadas novas vistoria, na presença da pessoa indicada no subitem anterior.  

4.39. A vistoria para liberação e registro de qualquer reclamação referente a dano no veículo serão 

documentados em formulário próprio para este fim, que deverá ser agrupado no mesmo documento 

relativo à vistoria de entrada.  

4.40. O documento deve fazer expressa referência, de forma clara, da necessidade do registro da 

reclamação de qualquer avaria antes da saída do veículo do depósito.  

4.41. Toda a documentação gerada referente à saída do depósito deve alimentar o sistema 

informatizado de controle do depósito, sem prejuízo do arquivamento da documentação para fins 

de contraprova.  

4.42. Em qualquer das hipóteses de acionamento do serviço o custo do mesmo ficará ao encargo 

do proprietário ou do responsável legal, ficando a Contratante isenta de qualquer ônus ou 

obrigação.  

4.43. As informações relativas às entradas (recolhimento) e saídas (liberações) dos veículos dos 

pátios deverão ser registradas imediatamente no sistema descrito no subitem 7.9.6.  

4.44. Caso o proprietário, condutor ou responsável pelo veículo contrate o próprio serviço de 

remoção acionado pela Contratante para transporte do veículo liberado pelo contratante ao local de 

sua escolha, não são aplicáveis as regras, isentando-se a Contratante (Administração Pública) de 

qualquer responsabilidade.  

4.45. Os serviços deverão ser executados em toda área geográfica do município de Ponta Grossa 

- Paraná.  

4.46.  Deverá declarar, formalmente, que disporá, por ocasião da futura contratação, nos prazos 

estabelecidos no subitem 6.1.1, respectivamente, dos veículos para remoção e do depósito para 

guarda, ambos de acordo com as especificações estabelecidas neste Projeto Básico.  

4.47. Os veículos eventualmente acumulados como passivo nos pátios ao final da contratação 

não serão de responsabilidade da Contratada, cabendo a Contratante removê-los e guardá-los em 

local apropriado antes do final do contrato. 
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4.48. Ao final do contrato, sob qualquer circunstância, a contratada deverá entregar o banco de 

dados com todos os registros fotográficos à contratante. 

5. ESTRUTURA: VEÍCULOS DE REMOÇÃO E CONDUTORES/OPERADORES/VIGILANTES:  

5.1.  A Contratada deverá possuir, no mínimo, veículos-reboque, para recolhimento de veículos 

com Peso Bruto Total até 3.500 Kg, todos com seguro.  

5.2.  A posse ou disponibilidade dos veículos deverá ser comprovada através da propriedade do 

veículo, do contrato de locação ou arrendamento, ou qualquer outro documento legal que lhe dê 

posse ou fruição. 

5.3. O recolhimento de veículos do Tipo: 2 Rodas ou similares (motocicletas, motonetas, 

ciclomotores e quadriciclos), poderá ocorrer em veículo que possibilite o transporte simultâneo de 

mais de uma unidade, podendo ser utilizado reboque/semirreboque para este fim. Nesse caso 

deverá ser observada a segurança do transporte com o uso de esticadores, cabos, suportes, entre 

outros.  

5.4. O recolhimento de veículos do Tipo: Leve (carro, caminhoneta e utilitários), deverá ocorrer 

com guincho do tipo plataforma de auto socorro de movimento hidráulico, deslizante e basculante, 

onde o veículo recolhido é transportado como carga.  

5.5.  O veículo de remoção poderá ser com o mecanismo denominado “asa delta”, observado os 

requisitos necessários à segurança, para o transporte de dois veículos simultaneamente.  

5.6. O recolhimento de veículos do Tipo: Pesado (veículos com PBT acima de 3.500 kg até 

10.000 Kg), e Extra pesado (PBT maior que 10.000kg e com mais de uma combinação), deverá ser 

realizado com guincho do tipo plataforma, lança, guincho mecânico ou outro dispositivo para 

suspensão de um eixo do veículo recolhido.  

5.7.  Não será admitido o uso de cambão, salvo quando o acoplamento ocorrer da forma prevista 

na legislação em vigor para o acoplamento de reboques e semirreboques e com o uso de correntes.  

5.8.  Em nenhuma hipótese será admitido o acoplamento de veículos em que haja a necessidade 

de condutor no veículo tracionado.  

5.9.  Os veículos deverão atender as condições máximas de tração da unidade tratora de modo 

Minuta MINUTA EDITAL CONC/2020 PATIO DE RECOLHIMENTO (0872437)         SEI SEI64806/2020 / pg. 167



 

 

 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 

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

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

 

  

   

 

 

 

36 
 

a transitar com o peso bruto total ou com o peso bruto total combinado com peso por eixo compatível 

com o fixado pelo fabricante, devendo apresentar bom estado de funcionamento e não excederem 

a 8 (oito) anos de fabricação, contados da data do primeiro licenciamento.  

5.10. A Contratante poderá solicitar o reparo ou troca do veículo guincho da Contratada quando 

houver registro de falha, defeito ou qualquer problema que interfira na eficiência do serviço de 

recolhimento de veículos, sobretudo no que tange ao tempo de içamento ou carregamento.  

5.11. O veículo da contratada deverá estar segurado contra danos materiais e pessoais a terceiros 

com valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).  

5.12. A contratada poderá, para movimentação de veículos acima de 3.500 kg, utilizar veículos 

próprios ou de terceiros, responsabilizando-se integralmente pelo cumprimento das regras 

estabelecidas, sem qualquer ônus para a Contratante, sendo que todos deverão ser previamente 

cadastrados junto à mesma, (encaminhar relação dos veículos).  

5.13. Os guinchos deverão possuir, além dos equipamentos obrigatórios previstos na legislação, 

os seguintes equipamentos:  

5.14. Extintor de incêndio: 01 (um) de pelo menos 06 (seis) kg de pó químico seco ou de gás 

carbônico, com observância da validade da carga e do recipiente.  

5.15. Cones: no mínimo 15 (quinze) cones de sinalização nos padrões definidos pela Contratante.  

5.16. Barra sinalizadora: intermitente ou rotativa, na cor amarelo âmbar sobre o veículo, de acordo 

com a legislação vigente, conforme disposto na Resolução 268 do CONTRAN, ou outra que venha 

a substituí-la. 

5.17. Farol de busca portátil de longo alcance com 15m de cabo no mínimo.  

5.18. Régua de sinalização para veículo rebocado na lança, caso haja necessidade de ser 

instalada, com extensor de cabo.  

5.19.  Os caminhões deverão possuir dispositivo móvel tipo smartphone ou tablet, com acesso a 

rede móvel (3G, ou 4G, e wi-fi) dotado de sistema de vistoria de veículos por aplicativo, com 

capacidade para operação on-line e off-line, e impressora portátil remota para impressão dos 

comprovantes de vistoria, capaz de realizar, no mínimo, as tarefas previstas no 4.17.1 deste Termo 
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de Referência.  

5.20. O condutor/operador deverá possuir capacidade técnica para a realização das operações 

contratadas, devendo ser habilitado na categoria correspondente ao veículo conduzido, 

especialmente quando houver acoplamento de veículos.  

5.21. Os funcionários deverão estar uniformizados, identificados e portando equipamentos de 

proteção individual (EPI) nos termos da legislação vigente.  

5.22. Os condutores/operadores e ajudantes deverão ser previamente cadastrados junto à 

Contratante. 

5.23. A Contratada não poderá utilizar funcionários cuja conduta ou antecedentes sejam 

incompatíveis com a execução do serviço contratado, podendo a Contratante, a seu critério, 

requerer a substituição.  

5.24. A Vigilância deverá ser 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias na semana, por 

profissional devidamente qualificado, sendo no período das 19:00 as 07:00 vigilância armada. 

6. DO PÁTIO DE RETENÇÃO E GUARDA DE VEÍCULOS.  

6.1. O depósito deverá operar 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia, para 

a entrada de veículos, admitindo-se o regime de plantão para o atendimento de chamadas nos 

finais de semana, feriados e fora do expediente normal, considerado das 08:00 h às 17:00 h.  

6.2. A contratada deverá dispor de linha telefônica exclusiva para atendimento da contratante, e 

quando em regime de plantão, o atendimento deve ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) minutos 

contados a partir da solicitação de abertura do depósito.  

6.3. A Contratada deverá disponibilizar, no mínimo, 06 pontos de atendimento em call center, 

para atendimento ao usuário e aos arrematantes dos leilões. 

6.4. A entrega de veículos liberados deverá ocorrer em dias úteis das 08:00 as 16:00.  

6.5. As informações sobre os horários deverão ser fixadas em local visível aos usuários na parte 

externa do depósito, com indicação do número do telefone para chamada em horário de plantão.  

6.6. No mesmo local deverão estar descritos os valores de cada um dos serviços prestados.  
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6.7.  Todo e qualquer atendimento ao cidadão deverá ocorrer de forma respeitosa e cortês, 

provendo-o de todas as informações necessárias para resolver seu problema.  

6.8. O depósito deverá possuir espaço físico suficiente para armazenar os veículos que se 

utilizarem do seu serviço, permitindo o acesso dos fiscais 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive 

finais de semana e feriados, sendo responsabilidade exclusiva da contratada a guarda do veículo.  

6.9. O Pátio disponibilizado poderá ser compartilhado por outros contratantes da empresa. Neste 

caso, em que o pátio seja compartilhado, deverá haver uma separação física entre as áreas de uso 

da Contratante e dos demais usuários.  

6.10.  O local deverá possuir, no mínimo, os seguintes requisitos:  

6.10.1. Uma área administrativa com espaço coberto destinado ao atendimento ao público, com 

recepção e espera, com aparelhos de ar condicionado, controle de chamada de atendimento por 

senhas, dotados de sanitários individualizados para homens e mulheres adaptados para deficientes 

físicos.  

6.10.2. Estrutura coberta para veículos com área mínima de 1.200m².  

6.10.3. Área de circulação e atendimento ao público fisicamente separada da área de depósito e 

guarda de veículos.  

6.10.4. Local para a colocação dos objetos encontrados no interior do veículo na situação prevista 

no item 4.25.  

6.10.5. Ser cercado por muro com altura mínima de 2 (dois) metros com cume envolto por 

concertina.  

6.10.6. Sistema de iluminação compatível com a dimensão da área, preferencialmente econômica 

e ecológica, com projeto de iluminação por LED alimentado por energia solar.  

6.10.7. Sistema de controle de entrada e saída de veículos, através de um único portão e, 

monitoramento por câmeras de todas as atividades do depósito.  

6.10.8. As imagens de segurança do pátio, contendo entrada e saída de todos os veículos, deverão 

ser gravadas e arquivadas por no mínimo 30 (trinta) dias, com cópias enviadas aos Fiscais do 
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Contrato em mídia apropriada sempre que solicitado.  

6.10.9. O pátio deverá estar permanentemente limpo e sem mato. As edificações deverão estar 

permanentemente limpas, principalmente a área de atendimento ao público e os banheiros.  

6.10.10. Esteja localizado na área urbana na cidade de Ponta Grossa, e com fácil acesso em rua 

pavimentada.  

6.10.11.  Atender o disposto na Lei 13.146/2015, que trata da Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência) e suas alterações.  

6.10.12. Área necessária para guarda dos veículos não deverá ser inferior a 6.000 m². 

6.10.13. A área, em metros quadrados, se refere à porção do terreno destinado ao depósito de 

veículo, excluindo as instalações descritas neste termo.  

6.11.  A Contratada deverá permitir, por ocasião de leilão, sob responsabilidade da Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte, a visitação dos interessados aos veículos recolhidos, devendo 

manter pessoal para cuidar da segurança durante visitação que ocorrerá nos dias, horários e regras 

estabelecidas no edital do respectivo certame.  

6.12. A Contratada deverá utilizar como depósito somente imóvel em situação regular junto à 

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, e outros órgãos competentes e apresentar em 30 (trinta) dias 

Alvará de funcionamento emitido pela Prefeitura municipal de Ponta Grossa, Vigilância 

Sanitária e Corpo de Bombeiros.  

6.13. A Contratada deverá possuir para o depósito apólice de seguro no valor mínimo de 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); contra incêndio, alagamento, desmoronamento e outras 

circunstâncias, conforme o caso.  

6.14. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá dispor de instalações, veículos, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários em quantidades suficientes para execução do 

serviço e atendimento das exigências da Contratante.  

6.15. Todo o pátio deverá passar por processo de desinsetização e desratização semestralmente, 

o qual deverá ser comprovado pela Contratada.  
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6.16. O pátio não deverá estar localizado em regiões com histórico de alagamento e também não 

deverá possuir vagas em áreas sujeitas ao acúmulo de água.  

6.17. Serão concedidos prazo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato para adequação 

dos veículos e depósito às regras, podendo, a critério da Contratante, ser prorrogado por igual 

período, desde que adotadas providências ou iniciadas as obras de adequação. 

 

7.  DA ESTRUTURA FISICA E INSTALAÇÕES DO PATIO 

7.1. O pátio deverá possuir espaço físico de no mínimo 6.000 m²  (seis mil metros quadrados) 

considerando a área de estacionamento, dos quais, 2.500m² (dois mil e quinhentos metros 

quadrados) deverão ser cobertos para veículos removidos/apreendidos sinistrados, por 

determinação do contratante, devendo ainda ter espaço de circulação entre os veículos e estrutura 

das instalações de atendimento ao usuário, permitindo o acesso do contratante, 24 (vinte e quatro) 

horas por dia, inclusive finais de semana e feriados, sendo responsabilidade exclusiva da contratada 

a guarda dos veículos até sua destinação final.  

7.2.  O pátio poderá ser de uso compartilhado, desde que devidamente segregado a área 

destinada a CONTRATANTE, sem prejuízo aos requisitos mínimos informados no subitem anterior.  

7.3.  O pátio deverá possuir ainda, no mínimo, os seguintes requisitos:  

a)  Uma área administrativa com espaço coberto destinado ao atendimento ao público, com 

recepção e espera dotados de bebedouros, sanitários individualizados para homens e mulheres.  

b)  Área de circulação do atendimento ao público fisicamente separada da área de deposito e 

guarda de veículos, devidamente monitorados por câmeras.  

c)  Sala destinada para arquivo das pastas de liberação e guarda dos objetos encontrados no 

interior dos veículos que se encontravam abertos no momento da remoção, monitoramento por 

câmeras.  

d)  Disponibilizar mesa, cadeira e computador com acesso à internet e sistema de gestão do 

pátio da contratada para uso de funcionário do contratante, a fim de acompanhamento dos serviços 
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e fiscalização do contrato.  

e)  Ser cercado por muro eu tela com altura de 2 (dois) metros com cume envolto por concertina. 

f)  Sistema de iluminação compatível com a dimensão da área, preferencialmente econômica 

e ecológica.  

g)  Portão único para entrada e saída dos veículos, sistema de controle dos veículos 

depositados através de etiquetas, tags, chips ou similares para localização destes, sistema de 

monitoramento por câmeras de todas as áreas do pátio.  

h)  As imagens de segurança do pátio, contendo entrada e saída de todos os veículos, deverão 

ser gravadas e arquivadas por no mínimo 12 (doze) meses, com copias enviadas ao gestor do 

contrato em mídia apropriada sempre que solicitado.  

i)  Área de estacionamento para funcionários e clientes fisicamente separadas das vagas 

destinadas ao objeto contratado.  

j)  O pátio deverá estar permanentemente limpo e sem vegetação. As edificações deverão estar 

permanentemente limpas, principalmente a área de atendimento ao público e os sanitários.  

k)  Deverá ser localizado na área urbana do município de Ponta Grossa, com acesso em rua 

pavimentada e que esteja acessível por transporte público.  

l)  Sua estrutura deve atender o disposto na Lei 13.146/015, que trata da Inclusão da Pessoa 

com Deficiência (Estatuto de Pessoa com Deficiência) e suas alterações.  

7.4. A liberação dos veículos deverá ocorrer, no mínimo de segunda a sexta-feira entre 08 h e  18 

h, garantindo o atendimento diário de 08 (oito) horas. 

7.4.1. Nos feriados e finais de semana, o atendimento para liberação poderá ocorrer em regime de 

plantão. 

7.4.2. As informações sobre horários deverão ser fixadas em local visível na parte externa do pátio, 

com indicação de número de telefone para chamada em horário de plantão. 

7.4.3. No mesmo local deverá estar os valores dos serviços prestados. 
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7.5. No caso da lotação da área de estoque de veículos do pátio, caberá à contratada a 

disponibilização de outro local, nas mesmas condições estabelecidas neste instrumento, o qual 

deverá ser informado a contratante, que deverá aprovar o local antes do início de sua operação.  

7.6. A contratada deverá utilizar como deposito somente imóvel com o devido alvará de 

funcionamento.  

7.7. A contratada devera possuir para o pátio, apólice de seguro no valor mínimo de R$ 300.000,00 

(Trezentos mil reais), sendo este contra incêndio, alagamento, desmoronamento e outras 

circunstâncias conforme caso.  

7.8. Para a perfeita execução dos serviços, a contratada deverá dispor de instalação, veiculo, 

equipamento, ferramentas e utensílios necessários em quantidades suficientes para execução dos 

serviços e atendimentos das exigências previstas neste instrumento.  

7.9.  O pátio não deverá estar localizado em regiões de alagamento e deverá ser revestido de 

capa asfáltica ou equivalente que não permita o acumula de agua, afundamento de pavimento, 

devendo ter manutenção periódica para sua conservação.  

7.10.  Após 60 (sessenta dias) dias da emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA deverá 

apresentar plano para destinação de resíduos líquidos e sólidos evitando- se a degradação 

ambiental na(s) áreas(s) do(s) pátio(s) de acordo com as legislações vigentes. 

 

10.  DOS VEÍCULOS REBOQUES: 

10.1. A contratada  deverá disponibilizar, 02 (dois) veículos reboques. 

10.1.1.  Das características do veículo reboque:  

a)  Caminhão guincho, com capacidade de carga mínima de 7 toneladas, PBT homologado 

mínimo de 8.150 kg mínimo 4 cilindros, diesel, motor com capacidade cubica mínima de 3.800 cm³ 

homologado mínimo de 8.150 kg mínimo 4 cilindros, diesel, motor com capacidade cubica mínima 

de 3.800 cm³, potência de 160 cv equipado com plataforma com acionamento de comando 

hidráulico, com no mínimo 7 metros de comprimento e 2,3 metros de largura, com giroflex amarelo 

âmbar sinal intermitente e sistema asa delta, podendo as características e equipamentos serem 
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substituídos em virtude de alteração na legislação.  

10.1.2. Para entrar em operação, cada caminhão reboque deverá dispor, no mínimo:  

a)  05 (cinco) cones, rodilhas, cabo de aço, gancho para içamento e no mínimo de 04 (quatro) 

correias de imobilização de veículo, em boas condições de uso.  

b)  Dispositivo luminoso intermitente ou rotativo, na cor amarelo âmbar sobre o teto do veículo, 

a fim de ser utilizado quando parado e em efetiva operação.  

c)  Dispositivo mecânico com cabo de aço, cuja espessura seja compatível com o peso a ser 

removido. d)  Logomarca de identificação da contratante, afixada nas portas e nas laterais do 

veículo, devendo ser adotado, preferencialmente, placa imantadas moveis contendo a logomarca, 

conforme modelo a ser fornecido pela contratante.  

e)  Macaco do tipo “jacaré “com capacidade de 2 (duas) toneladas.  

f)  Sistema de patins ou similar, que acomodem as rodas dos veículos de forma segura e 

permitida a retirada do veículo trancado do local da remoção. 

g)  Rádio de Comunicação fixa compatível com a rede de comunicação da contratante, com 

antena e instalação apropriada ao veículo ou serviço móvel especializado de comunicação.  

h)  Dispositivo de “asa delta” que permita rebocar outros veículos simultaneamente pelo sistema 

de “levantar” e “puxar”. 

i)  Ter condições de transportar motocicletas ou motonetas amarradas com cinta de segurança 

nas duas rodas.  

j)  Documentação de porte obrigatório, conforme legislação de transito vigente, apólice de 

seguro e autorização de trafego emitido pela CONTRATANTE, dentre outras.  

k)  Atender as condições mínimas de potência em relação ao peso rebocado (Art. 100 do CTB. 

l)  Possuir os equipamentos obrigatórios, eficientes e operantes, de acordo com o estabelecido 

pelo CONTRAN. 

m)  Estar devidamente registrados e licenciados no Órgão Executivo de Trânsito como 
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mecanismo operacional (guincho). 

n)  Encontrar-se em bom estado de funcionamento. 

o)  Apólice de Seguro Contra Terceiros (RCF) com cobertura para Danos Materiais e corporais 

de no mínimo R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), durante a execução do contrato.  

10.2. Diante de qualquer irregularidade referente aos itens elencados, o veículo reboque deverá 

ser recolhido para os devidos ajustes.  

10.3.  No caso de ser constatado algum defeito ou irregularidade, durante a execução do contrato, 

o veículo deverá ser substituído por outro equivalente ou ter a irregularidade solucionada no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas corridas da comunicação formal.  

10.4. O combustível, óleo, lubrificante e demais custos de consumo e manutenção serão de inteira 

responsabilidade da contratada.   

10.5. A idade máxima dos veículos durante o período do contrato será de até 08 (oito) anos de 

fabricação, com apresentação de documentos comprobatória quando da vistoria inicial.  

10.6. O recolhimento de veículo do tipo leve (motocicleta, carro, caminhoneta e utilitários), deverá 

ocorrer com guincho do tipo plataforma de auto socorro de movimento hidráulico, deslizante e 

basculante, cujo veículo recolhido é transportado como carga.  

10.7. O recolhimento de veículos com PBT acima de 3500 kg, ônibus e caminhão, deverá ser 

realizado com guincho do tipo plataforma, lança, guincho mecânico ou outro dispositivo para 

suspensão de um eixo do veículo a ser removido.  

10.8. O(s) fiscal(is) do contrato, a qualquer época, poderão realizar vistoria de fiscalização dos 

veículos reboques, observando o estado geral de conservação, segurança e condições de 

funcionamento dos equipamentos previstos na legislação em vigor e neste termo, bem como a 

documentação exigida aos veículos e aos condutores. 
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11.  DOS FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA 

11.1. Os funcionários da contratada deverão possuir capacidade técnica para a realização das 

operações contratadas, devendo ainda, quando for o caso, ser habilitados na categoria 

correspondente ao veículo conduzido. 

11.2. Os funcionários deverão estar uniformizados, identificados e portando equipamentos de 

proteção individual (EPI) nos termos da legislação vigente e deverão ainda ser previamente 

cadastrados junto à contratante. 

11.3. A contratada não poderá utilizar funcionários cuja conduta ou antecedentes sejam 

incompatíveis com a execução do serviço contratado, podendo a contratante a seu critério, requerer 

a substituição. 

11.4. Caberá à contratada providenciar, sob sua inteira responsabilidade e custos, os uniformes e 

equipamentos de proteção individual obrigatórios para suas equipes de trabalho, que prestarão os 

serviços durante a execução do Contrato. 

11.5. Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI e uniformes deverão ser disponibilizados 

pela contratada aos seus funcionários em quantidade suficiente para uso em todos os dias de 

trabalho. Os EPIs e uniformes deverão ser repostos quando houver qualquer alteração que os 

tornem impróprios para uso, independente de período estabelecido para sua reposição. 

11.6. É obrigatório o uso de uniforme completo (conjunto contendo calça e camisa refletiva, 

protetor solar, boné, creme protetor de pele, botina de segurança, capa de chuva refletiva quando 

for o caso, luva de raspa, óculos de segurança) em atividades externas nas vias do Município de 

Ponta Grossa. Todos os operadores do reboque deverão possuir identificação nominal visível 

(tarjeta fixada no uniforme ou crachá funcional) durante a jornada laboral. 

11.7. Os funcionários que se apresentarem em desacordo com as disposições, além de serem 

impedidos de trabalharem, sujeitarão a contratada às penalidades previstas. 

11.8. O regime de contratação dos funcionários deverá atender a legislação trabalhista vigente e 

suas alterações. 
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12.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

12.1. A contratada deverá: 

12.1.1. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem 

necessários para a adequada prestação dos serviços, de acordo com o § 1º do Artigo 65 da Lei nº 

8.666/93. 

12.1.2. Manter, durante a execução do contrato, as obrigações assumidas para habilitação e 

qualificação exigida na licitação. 

12.1.3. Responsabilizar-se pela manutenção total dos veículos reboques, entendendo-se por 

manutenção total: manutenção preventiva, corretiva, substituição de pneus quando apresentarem 

desgastes excessivos, filtros, óleos, lubrificantes, peças e serviços de qualquer natureza, transporte 

e substituição de veículos, por outros que atendam as especificações deste Termo de Referência, 

sem ônus a contratante. 

12.1.4. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes de impostos, taxas e multas (IPVA, 

DPVAT e licenciamento) dos reboques. 

12.1.5. Recolher o Imposto Sobre Serviço (ISS) relativo à prestação dos serviços no Município de 

Ponta Grossa. 

12.1.6. Assumir integral e exclusivamente toda a responsabilidade no que diz respeito às obrigações 

fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os encargos que porventura venham a incidir sobre o 

objeto deste Termo de Referência. 

12.1.7. Assumir integral responsabilidade pelos danos que causar a contratante ou a terceiros, por 

si ou por seus sucessores e representantes na prestação dos serviços contratados, isentando a 

AMTT de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência desses danos. 

12.1.8. Responsabilizar-se pela condução, treinamento, direção dos trabalhos de seus empregados, 

bem como ao cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária, assumindo integralmente 

qualquer dano causado por seus empregados. 
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12.1.9. Responsabilizar-se por toda mão de obra necessária e seus respectivos custos, como 

despesas de alimentação e deslocamento, para desta forma atender o objeto desta licitação. 

12.1.10. Cumprir com as legislações vigentes, que regula a segurança e medicina do trabalho, bem 

como arcar com os custos do fornecimento de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual, 

EPI, adequados e obrigatórios aos serviços contratados. 

12.1.11. Responsabilizar-se pelo total atendimento da especificação do objeto e se não 

corresponder às especificações solicitadas, será recusado e a contratada ficará sujeita às 

penalidades previstas. 

12.1.12. Relatar a contratante por escrito toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestação dos serviços. 

12.1.13. Não utilizar o nome da contratante em quaisquer atividades de divulgação profissional, em 

cartões de visita, anúncios diversos, impressos, salvo autorização por escrito. 

12.1.14. Prestar os serviços rigorosamente de acordo com as especificações contidas neste Termo 

de Referência, sob pena de aplicação das sanções previstas. Se o serviço prestado estiver em 

desconformidade com as especificações, todas as despesas e os eventuais danos de qualquer 

natureza decorrentes serão atribuídos à contratada. 

12.1.15. Prestar os serviços nos locais indicados pela contratante, no prazo estabelecido, sob pena 

de rescisão e demais sanções previstas na legislação vigente. 

12.1.16.Submeter-se, a qualquer tempo, a inspeção de avaliação do caminhão reboque, pelo fiscal 

do contrato, observando o estado geral de conservação, segurança e condições de funcionamento 

dos equipamentos previstos na legislação em vigor e neste Termo de Referência, bem como a 

documentação exigida aos veículos e aos condutores, cabendo a contratante decidir sobre as 

substituições e reparos necessários. 

12.1.17. Comunicar imediatamente a contratante acidente de trânsito que envolva o caminhão 

reboque, bem como providenciar o devido laudo técnico policial ou outro documento que o substitua 

legalmente. 
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12.1.18. No caso da necessidade da substituição dos veículos deste contrato, substituir por outro 

de iguais características, inclusive com todas as logomarcas da contratante. 

12.1.19. Responsabilizar-se pela limpeza dos veículos reboques e das instalações do pátio, 

inclusive com a observância das normas ambientais em vigor. 

12.1.20. Efetuar por sua conta, a conservação técnica dos veículos, repará-los ou substituí-los, bem 

como as peças desgastadas pelo uso normal, inclusive pelo fornecimento dos materiais de consumo 

e outros que se fizerem necessários para perfeito funcionamento dos veículos, sempre que 

solicitados pela contratante. 

12.1.21. Fornecer, quando solicitado, elementos necessários à avaliação dos serviços, bem como 

dados estatísticos e demonstrativos de custos, relatórios, comprovantes de realização de serviços. 

12.1.22. Manifestar-se, por escrito, sobre os ofícios encaminhados pela contratante, a partir da 

ciência, no prazo máximo de 24 horas de seu recebimento. 

12.1.23. Garantir à contratante  o acesso a documentos relativos aos serviços executados ou em 

execução. 

12.1.24. Responsabilizar-se pelo conserto ou substituição dos veículos sinistrados, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, isentando a contratante de qualquer ônus decorrentes de danos materiais, 

danos a terceiros, perda total, acidentes pessoais e responsabilidade civil. 

12.1.25. Atender aos requisitos de segurança e circulação de veículos, estabelecidos pelo Código 

de Trânsito Brasileiro, pelas Resoluções do CONTRAN, pela legislação local e demais legislações 

vigentes. 

12.1.26. Fornecer e arcar com os custos do encaminhamento de carta registrada (AR) aos 

proprietários/responsáveis, formulários, impressos e adesivos discriminados neste instrumento, em 

quantidades suficientes para a execução do serviço. 

12.1.27. Manter durante toda a vigência contratual os veículos à disposição da contratante, em 

perfeitas condições de uso. 

12.1.28. Não utilizar o reboque para fins alheios aos interesses da presente contratação, salvo para 

sua manutenção preventiva ou corretiva, ou com autorização por escrito da contratante. 
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12.1.29. Atender a legislação de trânsito vigente quanto à montagem da plataforma do reboque. 

12.1.30. Atender rigorosamente as legislações vigentes sobre ao controle da emissão de poluentes 

do motor do reboque. 

12.1.31. Manter em seu quadro funcional encarregado operacional responsável em controlar a 

atuação funcional de seus empregados e supervisionar os serviços realizados, bem como a planilha 

de horários, folgas trabalhadas, descanso semanal remunerado, faltas, etc., indicando à contratada 

o supervisor direto dos serviços. 

12.1.32. Fornecer mensalmente a contratante, relatórios gerenciais das atividades previstas neste 

Termo de Referência, seja por acesso a sistemas e por relatório físico, devidamente assinado por 

responsável designado pela contratada  

12.1.33. Integrar-se aos sistemas informatizados da contratante, sem ônus, durante o período 

contratual. 

 

13.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

13.1. A contratante deverá: 

13.1.1.  Acompanhar, fiscalizar, controlar o recebimento dos valores de repasse, ficando também 

responsável pela validação do serviço prestado pela contratada. 

13.1.2. Fornecer, a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação, por escrito, da 

contratada, ressalvados os casos de urgência, informações adicionais para dirimir dúvidas e orientá-

la, em todos os casos omissos, do presente Termo de Referência. 

13.1.3. Rejeitar no todo ou em parte a prestação do serviço, se estiver em desacordo com o 

estipulado neste Termo de Referência. 

13.1.4.  Administrar a demanda de remoções e demais serviços, de acordo com os limites de 

horários, de pessoal e de equipamentos previstos no presente Termo de Referência. 

14. DO REAJUSTE: Os preços são reajustados anualmente através de Decreto Municipal, por 

ocasião da correção do valor da VR. 
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15. DAS TARIFAS A SEREM PRATICADAS 

TABELA DE SERVIÇO – conforme Decreto Municipal 

Item Serviços Remoção em 

VR 

Valor em RS 

01 Remoção de motocicletas, motonetas e quadriciclo 100% OU 1 VR 83,79 

02 Remoção de veículos leves (até 05 (cinco) lugares) 200% OU 1VR 167,58 

03 Remoção de veículos médios (acima de 05 lugares ou 

de 500 a 1000 quilos de carga) 

300% OU 1VR 251,37 

04 Remoção de veículos pesados (acima 1000 quilos), 

ônibus  

300% OU 1VR 251,37 

05 Guarda de motocicletas, motonetas e quadriciclo 50% OU 1VR 41,89 

06 Guarda de veículos leves (até 05 (cinco) lugares) 70% OU 1VR 58,65 

07 Guarda de veículos médios (acima de 05 lugares ou 

de 500 a 1000 quilos de carga) 

100% OU 1VR 83,79 

08 Guarda de veículos pesados (acima 1000 quilos), 
ônibus  

100% OU 1VR 83,79 

 Valor da VR  valido desde  1º de janeiro de 2020 (Decreto 16.755, de 18/12/2019 
 Valor da VR – R$ 83,79 

 

16 – FISCALIZAÇÃO: A fiscalização ficará a cargo da Comissão de Pátio nomeada através da 

Portaria 008/2020. 

17. DO PAGAMENTO 

17.1. A Contratante não fará nenhum tipo de pagamento à contratada ou a terceiros. 

17.2. A Contratada fica condicionada aos valores pactuados na  licitação, a serem cobrados 

dos proprietários ou responsáveis dos veículos, aos serviços nas condições do Edital. 
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ANEXO 02 – MODELO DE PROPOSTA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00x/2020 

 

OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA, ARMAZENAMENTO E 

ACAUTELAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES,  E A IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO 

INTEGRADA E INFORMATIZADA APOIADA EM BANCO DE DADOS DOS PROCESSOS 

DECORRENTES DAS APREENSÕES/REMOÇÕES REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PONTA 

GROSSA. 

 

LANCE OFERTADO - EM PERCENTUAL:    xx%  (XIS POR CENTO) sobre cada serviço 

prestado aos proprietários ou responsáveis pelos veículos apreendidos e guardados no 

pátio. 

A proposta deverá ser apresentada no máximo com duas casas decimais.  

 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (sessenta) dias. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA  
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ANEXO 03 –  MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00x/2020 

 

A Empresa ________________________________, CNPJ/MF Nº _______________, sediada 

(endereço completo), DECLARA: 

 

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

qualquer de suas esferas.  

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

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

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

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

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

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854/99 e 

Lei Federal nº 8666/93. 

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

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

requisitos exigidos. 

6. Que não possui em seu quadro de funcionário ou quadro societário nenhum servidor 

público, ou membro comissionado deste órgão direto ou indireto da Administração Municipal, sob 

qualquer regime de contratação. 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

Em ___ de ____________ de ____. 

                                                              ______________________ 

Diretor ou Representante Legal 

 

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

rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal, e 

deverá ainda constar todos os dados da empresa, tais como: Razão Social, Endereço completo, 

Telefone fixo e celular, CNPJ, e-mail 
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ANEXO 04 – MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE ME/EPP E DE 

FATURAMENTO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00x/2020 

Razão Social: ____________________________________________________ CNPJ/MF Nº 

_______________, Endereço Completo____________________________________, 

DECLARAMOS para todos os fins de direito, e sob pena de incorrer no Art. 90 da Lei 8.666/93, que 

a empresa está enquadrada como ME/EPP, nos termos da LC 123/2006 e suas alterações. 

DECLARAMOS sob as penas da lei e com a fé do grau do Contador da empresa, o faturamento 

mensal e acumulado do último exercício e aquele referente aos meses do atual exercício (exceto 

para MEI). 

DECLARAMOS ainda,  que estamos ciente de que serão realizadas auditorias, por 

amostragem, junto aos órgãos da Receita Federal, Estadual e Municipal, com a finalidade de 

comprovar a veracidade do enquadramento como ME/EPP, sendo que, uma vez constatada 

irregularidade, poderá ocorrer responsabilização civil, administrativa e criminal na forma da Lei 

Federal 12.846/2013 e demais legislações pertinentes. 

Faturamento R$ Faturamento R$ 

Janeiro/2019  Janeiro/2020  

Fevereiro/2019  Fevereiro/2020  

Março/2019  Março/2020  

Abril/2019  Abril/2020  

Maio/2019  Maio/2020  

Junho/2019  Junho/2020  

Julho/2019  Julho/2020  

Agosto/2019  Agosto/2020  

Setembro/2019  Setembro/2020  

Outubro/2019  [...]  

Novembro/2019    

Dezembro/2019    

TOTAL TOTAL 

Em, __de ________________de ____. 

Diretor ou Representante Legal/Contador responsável pela Empresa informando o CRC 
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ANEXO 05 – MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO Nº 0XX/2020  

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A AUTARQUIA 

MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE E A EMPRESA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

CONTRATANTE AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, pessoa jurídica de 

direito público interno, com sede na Rua Doutor Colares - 750, CEP 84.010-010, 

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

Presidente, em pleno exercício de suas funções, Sr. xxxxxxxxxxxxxxx, 

brasileiro, portador do RG xxxxxxxxxxxx e CPF xxxxxxxxxxxxxx, residente e 

domiciliado na 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; e 

CONTRATADA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, 

estabelecida a Rua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – cidade de 

XXXXXXXXXXX, CEP xxxxxxxxxx, fone (xx) xxxxxxxxxxxxxxxxx, email: 

xxxxxxxxxxxx, CNPJ xxxxxxxxxxxxx, representado pelo SR.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, RG nº XXXXXXXXXXX e CPF 

XXXXXXXXXXXX, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, 

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

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO, 

DEPÓSITO E GUARDA, ARMAZENAMENTO E ACAUTELAMENTO DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES, E A IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA E INFORMATIZADA 

APOIADA EM BANCO DE DADOS DOS PROCESSOS DECORRENTES DAS 

APREENSÕES/REMOÇÕES REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, a ser realizado 

em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito de 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 0x/2020, e conforme SEI nº 53.487/2020 regendo-se pela Lei nº 

8.666/93 e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da 

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

responsabilidades das partes. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES 

2.1. Este Termo contratual vincula-se ao Edital de Concorrência nº   /2020 e à proposta 

vencedora. 

2.2. Valores cobrados para as atividades realizadas com desconto de    % () 

Item Serviços Remoção em 
VR 

Valor em R$ 

01 Remoção de motocicletas, mootonetas e quadrciclo 100% OU 1 VR 83,79 

02 Remoção de veículos leves (até 05 (cinco) lugares) 200% OU 1VR 167,58 

03 Remoção de veículos médios (acima de 05 lugares ou 
de 500 a 1000 quilos de carga) 

300% OU 1VR 251,37 

04 Remoção de veículos pesados (acima 1000 quiulos), 
ônibus  

300% OU 1VR 251,37 

05 Guarda de motocicletas, mootonetas e quadrciclo 50% OU 1VR 41,89 

06 Guarda de veículos leves (até 05 (cinco) lugares) 70% OU 1VR 58,65 

07 Guarda de veículos médios (acima de 05 lugares ou de 
500 a 1000 quilos de carga) 

100% OU 1VR 83,79 

08 Guarda de veículos pesados (acima 1000 quiulos), 
ônibus  

100% OU 1VR 83,79 

Valida desdee 1º de janeiro de 2020 (Decreto 16.755, de 18/12/2019 
Valor da VR – R$ 83,79 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS: 

3.1. O preço do presente ajuste é o LANCE OFERTADO - EM PERCENTUAL:    xx%  (XIS POR 

CENTO), sobre serviços prestados conforme tabela acima 

3.2. Nenhum valor adicional poderá ser cobrado do proprietário ou responsável pelo veículo, 

pelos serviços objeto de contrato, além dos valores estabelecidos. 

3.5.Em qualquer caso, não poderá ser cobrado valor algum da Contratante com fundamento 

nos serviços objeto deste contrato. 
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CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.1.   Para a presente contratação é dispensada a disponibilidade orçamentária, vista que 

a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte – AMTT é isenta de toda e qualquer despesa 

referente ao objeto. 

4.2. CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE VIGÊNCIA 

5.1.  O contrato terá a vigência de  12 (doze) meses, podendo ser renovado nos termos da Lei 

8.666/93.  

5.2.    A contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as 

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

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

5.3.  O prazo referido nesta cláusula poderá ser prorrogado por acordo entre as partes mediante 

termo aditivo. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

6.1. Município de Ponta Grossa. 

 

CLAUSULA SETIMA -  DO PAGAMENTO 

7.1.  A Contratante não fará nenhum tipo de pagamento à contratada ou a terceiros. 

17.2. A Contratada fica condicionada aos valores pactuados na  licitação, a serem cobrados 

dos proprietários ou responsáveis dos veículos, aos serviços nas condições do Edital. 

 

7. CLAUSULA OITAVA  - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSAO 

8.1.  A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ficará a cargo da Comissão de Pátio nomeada 

através da Portaria 008/2020, composto pelos seguintes servidores: Sandra Terezinha 

Batista, Aramis Pontes e Eleni Adriana Zanardini.(endereço e documento inserir) 

8.2. Ficará a cargo da Comissão exercer ampla e permanente fiscalização durante toda a 

execução do contrato, bem como estabelecer parâmetro e diretrizes na execução dos mesmos. 

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

eficiência, segurança e pontualidade dos serviços, podendo a Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte tomarem toda e qualquer decisão para assegurar a execução do Contrato. 
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8.4.  A contratada deverá prestar todo e qualquer esclarecimento solicitado pela administração, 

lhe garantido, inclusive o acesso a documentos relativos aos serviços executados ou em execução. 

8.5.  A contratada deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas pelo 

fiscal. 

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

especial aplicação das sanções, solicitar alterações. 

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 a verificação da conformidade dos materiais e serviços 

objeto deste contrato para confirmar se a prestação de serviço ocorrer de forma satisfatória. 

 

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE DOS PREÇOS E DA SUBCONTRATAÇÃO: 

9.1. Os preços são reajustados anualmente através de Decreto Municipal, com ocasião da 

correção do valor da VR. 

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

jurídica. 

 

CLAUSULA DECIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Acompanhar, fiscalizar, controlar o recebimento dos valores de repasse, ficando também 

responsável pela validação do serviço prestado pela contratada. 

10.2. Fornecer, a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação, por escrito, da 

contratada, ressalvados os casos de urgência, informações adicionais para dirimir dúvidas e orientá-

la, em todos os casos omissos, do presente contrato. 

10.3. Rejeitar no todo ou em parte a prestação do serviço, se estiver em desacordo com o 

estipulado neste contrato. 
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10.4.  Administrar a demanda de remoções e demais serviços, de acordo com os limites de 

horários, de pessoal e de equipamentos previstos no presente contrato. 

10.5. Interromper a continuidade dos serviços que estejam em desacordo com as especificações 

e demais exigências previstas neste contrato. 

10.6. Comunicar à contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas na prestação de serviços, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 

10.7. Aplicar à contratada, quando for o caso, as penalidades cabíveis e em conformidade com a 

disciplina da Lei nº 8.666/1993 e alterações respectivas. 

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

Lei nº 8.666/93 e Legislação Vigente. 

10.9. 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. 

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

 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem 

necessários para a adequada prestação dos serviços, de acordo com o § 1º do Artigo 65 da Lei nº 

8.666/93. 

11.2. Manter, durante a execução do contrato, as obrigações assumidas para habilitação e 

qualificação exigida na licitação. 

11.3. Responsabilizar-se pela manutenção total dos veículos reboques, entendendo-se por 

manutenção total: manutenção preventiva, corretiva, substituição de pneus quando apresentarem 

desgastes excessivos, filtros, óleos, lubrificantes, peças e serviços de qualquer natureza, transporte 

e substituição de veículos, por outros que atendam as especificações deste contrato, sem ônus a 

contratante. 
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11.4. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes de impostos, taxas e multas (IPVA, 

DPVAT e licenciamento) dos reboques. 

11.5. Recolher o Imposto Sobre Serviço (ISS) relativo à prestação dos serviços no Município de 

Ponta Grossa. 

11.6. Assumir integral e exclusivamente toda a responsabilidade no que diz respeito às obrigações 

fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os encargos que porventura venham a incidir sobre o 

objeto deste contrato 

11.7. Assumir integral responsabilidade pelos danos que causar ao contratante ou a terceiros, por 

si ou por seus sucessores e representantes na prestação dos serviços contratados, isentando a 

contratante de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência desses danos. 

11.8. Responsabilizar-se pela condução, treinamento, direção dos trabalhos de seus empregados, 

bem como ao cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária, assumindo integralmente 

qualquer dano causado por seus empregados. 

11.9. Responsabilizar-se por toda mão de obra necessária e seus respectivos custos, como 

despesas de alimentação e deslocamento, para desta forma atender o objeto desta licitação. 

11.10.  Cumprir com as legislações vigentes, que regula a segurança e medicina do trabalho, bem 

como arcar com os custos do fornecimento de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual, 

EPI, adequados e obrigatórios aos serviços contratados. 

11.11. Responsabilizar-se pelo total atendimento da especificação do objeto e se não corresponder 

às especificações solicitadas, será recusado e a contratada ficará sujeita às penalidades previstas. 

11.12. Relatar a contratante por escrito toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestação dos serviços. 

11.13.  Não utilizar o nome da contratante em quaisquer atividades de divulgação profissional, em 

cartões de visita, anúncios diversos, impressos, salvo autorização por escrito. 

11.14. Prestar os serviços rigorosamente de acordo com as especificações contidas neste contrato, 

sob pena de aplicação das sanções previstas. Se o serviço prestado estiver em desconformidade 
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com as especificações, todas as despesas e os eventuais danos de qualquer natureza decorrentes 

serão atribuídos à contratada. 

11.15.  Prestar os serviços nos locais indicados pela contratante, no prazo estabelecido, sob pena 

de rescisão e demais sanções previstas na legislação vigente. 

11.16. Submeter-se, a qualquer tempo, a inspeção de avaliação do caminhão reboque, pelo fiscal 

do contrato, observando o estado geral de conservação, segurança e condições de funcionamento 

dos equipamentos previstos na legislação em vigor e neste Termo de Referência, bem como a 

documentação exigida aos veículos e aos condutores, cabendo a contratante decidir sobre as 

substituições e reparos necessários. 

11.17.  Comunicar imediatamente a contratante acidente de trânsito que envolva o caminhão 

reboque, bem como providenciar o devido laudo técnico policial ou outro documento que o substitua 

legalmente. 

11.18. No caso da necessidade da substituição dos veículos deste contrato, substituir por outro de 

iguais características, inclusive com todas as logomarcas da contratante. 

11.19. Responsabilizar-se pela limpeza dos veículos reboques e das instalações do pátio, inclusive 

com a observância das normas ambientais em vigor. 

11.20. Efetuar por sua conta, a conservação técnica dos veículos, repará-los ou substituí-los, bem 

como as peças desgastadas pelo uso normal, inclusive pelo fornecimento dos materiais de consumo 

e outros que se fizerem necessários para perfeito funcionamento dos veículos, sempre que 

solicitados pela contratante. 

11.21.  Fornecer, quando solicitado, elementos necessários à avaliação dos serviços, bem como 

dados estatísticos e demonstrativos de custos, relatórios, comprovantes de realização de serviços. 

11.22. Manifestar-se, por escrito, sobre os ofícios encaminhados pela contratante, a partir da 

ciência, no prazo máximo de 24 horas de seu recebimento. 

11.23.  Garantir a contratante o acesso a documentos relativos aos serviços executados ou em 

execução. 
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11.24.  Responsabilizar-se pelo conserto ou substituição dos veículos sinistrados, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, isentando a contratante de qualquer ônus decorrentes de danos materiais, 

danos a terceiros, perda total, acidentes pessoais e responsabilidade civil. 

11.25.  Atender aos requisitos de segurança e circulação de veículos, estabelecidos pelo Código de 

Trânsito Brasileiro, pelas Resoluções do CONTRAN, pela legislação local e demais legislações 

vigentes. 

11.26.  Fornecer e arcar com os custos do encaminhamento de carta registrada (AR) aos 

proprietários/responsáveis, formulários, impressos e adesivos discriminados neste instrumento, em 

quantidades suficientes para a execução do serviço. 

11.27.  Manter durante toda a vigência contratual os veículos à disposição da contratante, em 

perfeitas condições de uso. 

11.28.  Não utilizar o reboque para fins alheios aos interesses da presente contratação, salvo para 

sua manutenção preventiva ou corretiva, ou com autorização por escrito da contratante. 

11.29.  Atender a legislação de trânsito vigente quanto à montagem da plataforma do reboque. 

11.30.  Atender rigorosamente as legislações vigentes sobre ao controle da emissão de poluentes 

do motor do reboque. 

11.31.  Manter em seu quadro funcional encarregado operacional responsável em controlar a 

atuação funcional de seus empregados e supervisionar os serviços realizados, bem como a planilha 

de horários, folgas trabalhadas, descanso semanal remunerado, faltas, ou outros, indicando à 

contratada, o supervisor direto dos serviços. 

11.32.  Fornecer mensalmente a contratante, relatórios gerenciais das atividades previstas neste 

Termo de Referência, seja por acesso a sistemas e por relatório físico, devidamente assinado por 

responsável designado pela contratada.  

11.33.  Integrar-se aos sistemas informatizados da contratante, sem ônus, durante o período 

contratual. 

11.34. Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos em plena conformidade com os 

termos e especificações previstos neste contrato. 
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11.35. Comunicar à Contratante, os motivos que impossibilitem o cumprimento de prazo previsto, 

com a devida comprovação. 

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

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo 

comunicar à contratante a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições. 

11.37.  Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que 

comprovem o cumprimento das obrigações quanto a legislação em vigor assumidas no contrato, 

em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

11.38.  Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou 

morais ocasionados à Contratante e/ou a terceiros, na execução do objeto do contrato a ser firmado, 

isentando a Autarquia de toda e qualquer responsabilidade. 

 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO: 

12.1.   O Contratado reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa, previstos no Art. 77 da Lei 8.666/93. 

12.2.  Este contrato poderá ser rescindido: 

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

Lei 8.666/93. 

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

Administração. 

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 – DAS PENALIDADES 

13.1. O licitante vencedor estará sujeito às penalidades previstas na Lei Municipal nº 8.393/2005. 

13.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da proposta, pela inexecução total do 

contrato, e em caso de rescisão contratual por inadimplência da contratada. 
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13.3.  Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução 

parcial ou qualquer outra irregularidade. 

13.4. Multa parcial de 2% (dois por cento) sobre o saldo previsto e não medido das parcelas do 

cronograma físico financeiro, quando das respectivas medições, desde que o referido atraso parcial 

não seja devidamente justificado. 

13.5. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor de cada serviço não realizado, por 

dia que exceder o prazo para fornecimento do objeto. 

13.6. Suspensão do direito de licitar e contratar, junto a Autarquia Municipal de Transito e 

Transporte, pelo prazo que for determinado pela presidência desta AMTT, segundo a natureza da 

falta e o prejuízo causado a este órgão, de acordo com a Lei Municipal nº 8.393/05. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA POLITICA ANTICORRUPÇÃO 

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

a legislação cabível, incluindo, mas não se limitando a legislação brasileira anticorrupção, a 

legislação brasileira contra a lavagem de dinheiro, assim como os termos do Decreto Municipal 

6.615/2013.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA 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 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1.   Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do Art. 110 da Lei Federal 

8.666/93 com as alterações posteriores. 

16.2.  O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a execução 

deste contrato, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no cronograma ocorra após seu 

vencimento. 

16.3.  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. 
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Por estarem de acordo, assinam o presente Contrato. 

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

dos demais documentos vinculados ao presente. 

16.5.  Justas e contratadas firmam as partes o presente instrumento, juntamente com as 

testemunhas presentes ao ato. 

Ponta Grossa,  XX de XXXXX de 2020. 

 

 

 

       XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX          PRESIDENTE AMTT 

 

 

               Testemunhas: 

      

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                         

XXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Assessoria Jurídica

 

Minuta com as adequações
 

19 de outubro de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por SANDRA REGINA PEDROSA RAKOVICZ,
Agente de Trânsito l, em 19/10/2020, às 16:01, 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 0872440 e o código CRC 6EBCF625.
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PROCURADORIA MUNICIPAL 

Parecer n.º 0121/2020                    1 

PROTOCOLO ADMINISTRATIVO  – SEI N.º 64806/2020 

ASSUNTO: ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL  

REQUERENTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE  

 

PARECER Nº 0121/2020  

 

Trata-se de solicitação para abertura de procedimento 

licitatório, sob a modalidade de concorrência pública do tipo maior percentual de 

desconto global, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em 

prestação de serviços de remoção, depósito, guarda, armazenamento e 

acautelamento de veículos automotores, e a implantação de gestão integrada e 

informatizada apoiada em banco de dados dos processos decorrentes das 

apreensões/remoções realizadas no município de Ponta Grossa. 

 

Elaborada a minuta do edital, a mesma foi 

encaminhada para análise preliminar em atendimento ao disposto no parágrafo 

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

 

É o relatório. 

 

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

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

quanto ao objeto, bem como sobre a oportunidade, conveniência e necessidade 

da presente contratação, eis que se trata de ato discricionário do Administrador, 

que deve se ater aos princípios básicos da Administração Pública, sob pena de 

responsabilidade pelo mau gerenciamento dos procedimentos licitatórios e ainda 

apontamentos de irregularidades pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo 

Ministério Público. 

 

O objeto da licitação se encontra especificado em lote 

único, contendo a descrição e os valores estimados para os serviços.  
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PROCURADORIA MUNICIPAL 

Parecer n.º 0121/2020                    2 

Com relação ao edital devem ser efetuadas as 

seguintes retificações: 

a) No item “2” dos valores propostos, a tabela 

apresentada deve seguir o determinado pelo 

Decreto Municipal n.º 16.978/2020. 

b) O item “2.4” deve ser adequado ao disposto no item 

2.5 no que diz respeito ao desconto aplicado. 

c) Revisar o critério de desempate previsto no item 

“2.6”. 

d) Verificar a necessidade da manutenção do contido 

no item “2.7”. 

e) Adequar a redação do item “15.1”. 

 

As demais cláusulas da minuta apresentada e os 

documentos anexos estão em conformidade com as determinações da Lei 

Federal nº 8.666/93, ressaltando-se às disposições do art. 21 da lei referida 

quanto a publicação dos atos. 

 

Reiteramos que não se analisa no presente parecer a 

qualidade nem a necessidade do pedido em tela, pois, tarefa exclusiva daquele 

que elabora o projeto básico e se responsabiliza pelas informações ali prestadas, 

sendo o mesmo documento público, com presunção de veracidade no qual nos 

baseamos para emitir a presente opinião. 

 

Por oportuno e necessário, considerando-se as 

condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral, alertamos a 

administração desta Autarquia, a necessidade de serem observadas as 

disposições da Lei Federal n.º 9504/97(Lei Eleitoral), da Lei Complementar n.º 

101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal); da Resolução n.º 23.606/2019 do 

Tribunal Superior Eleitoral e ainda eventuais Instruções Normativas expedidas 

pela Controladoria Geral do Município referente ao pleito eleitoral do ano de 2020, 

no que for pertinente ao presente procedimento licitatório. 
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Atendidas as ressalvas apontadas e preenchidos  

demais requisitos legais, após ciência e determinação de parte da presidência 

desta Autarquia, poderá, iniciar-se a fase externa do procedimento licitatório. 

 

É o Parecer. 

 

AMTT, em 19 de outubro 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 121/2020, anexado no mov. 0874663.

 
20 de outubro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por MARCIA GOMES GUIMARAES, Procuradora, em
20/10/2020, às 16:44, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0874666 e o código CRC 93370CCB.
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Ciente, para prosseguimento.
 

21 de outubro de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO PELLISSARI, Presidente , em
21/10/2020, às 16:16, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0875798 e o código CRC ADB0FF06.
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RECIBO DO EDITAL 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020 

 

 

RAZÃO SOCIAL: _______________________________________________________________ 

 

CNPJ Nº ______________________________ TELEFONE (    ) __________________________ 

 

ENDEREÇO: ____________________________________ CIDADE: ______________________ 

 

EMAIL __________________________________ CONTATO: ___________________________ 

 

OBS:__________________________________________________________________________ 

 

RECEBI/RETIREI O EDITAL DE LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADO. 

 

_____________________________________, _____ DE ________________________ DE 2020. 

 

_______________________________ 

Assinatura 

 

 

SENHOR LICITANTE, 

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

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

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

EVENTUAL OCORRIDA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (ESCLARECIMENTOS, RETIFICAÇÕES 

OU ADENDOS). 

 

 

SCHEILA TRIERVEILER 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020 

SEI 64806/2020. 

 

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

05.073.426/0001-99, sediada a Rua Dr. Colares, esquina com Balduíno Taques,  445 - 1º Andar – 

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

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

modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.  

O procedimento licitatório será conduzido pela Comissão Permanente de Licitação designada 

através da Portaria nº 013/2020, e será regido pela seguinte legislação a seguir citada, bem como 

o que estabelece este Edital e seus anexos. 

LEGISLAÇÃO UTILIZADA: Lei Federal 8.666/93, Lei Federal 9.503/97, Lei 13.160/2015, Lei 

Municipal 10.329/10, Lei Municipal 13.805/2020, Lei Federal 13.146/15, Decreto Municipal 

4.301/2010, Decreto Municipal 13.221/2017, Decreto Municipal 16.755/2019, Decreto Municipal 

16.978/2020. 

  

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO - GLOBAL 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: até 13h30min do dia 20/11/2020 (devidamente 

protocolado). 

ABERTURA DA SESSÃO: 14h00min do dia 20/11/2020. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

LOCAL: Rua Doutor Colares, esquina com Rua Balduíno Taques,445 - Sala de Licitações da 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, Ponta Grossa - Paraná. 

 

E-MAIL: licita.amtt@hotmail.com 

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

Transparência - AMTT. 

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

 

Edital  (0879809)         SEI SEI64806/2020 / pg. 204

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


 

 

 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 

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

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

 

  

   

 

 

 

3 
 

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

Municipal de Trânsito e Transporte, das 11h00min às 17h00min nos dias úteis, e nos sites 

acima indicados. 

A DIVULGAÇÃO DE QUALQUER INFORMAÇÃO SERÁ FEITA SEMPRE ATRAVÉS DO DIARIO 

OFICIAL DO MUNICIPIO.  

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

estabelecido para abertura da sessão, através de protocolo junto a Licitação deste Órgão. A 

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

estabelecido desqualifica a pretensa licitante, ressalvada autorização justificada da 

Presidente da Comissão. 

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer impedimento para a realização da abertura 

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

Coordenadoria de Licitações, inclusive na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital 

e seus anexos. 

 

Compõem este Edital os Anexos: 

ANEXO 01 – DESCRIÇÃO DO OBJETO – TERMO DE REFERENCIA 

ANEXO 02 – MODELO DA PROPOSTA  

ANEXO 03 – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 

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

FATURAMENTO 

ANEXO 05 – MINUTA DO CONTRATO 

 

 

1. DO OBJETO:  

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

REMOÇÃO, DEPÓSITO E GUARDA, ARMAZENAMENTO E ACAUTELAMENTO DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES,  E A IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA E INFORMATIZADA 
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APOIADA EM BANCO DE DADOS DOS PROCESSOS DECORRENTES DAS 

APREENSÕES/REMOÇÕES REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA. 

 

 

2. DOS VALORES ESTIMADOS, DA PROPOSTA E DA DOTAÇÃO 

2.1. O valor estimado conforme tabela abaixo. A proposta da empresa deverá ser elaborada 

levando em consideração a tabela a seguir. 

2.1.1. O valor da VR (Valor de referência) é atualizado anualmente por Decreto. 

2.1.2. O valor da VR (Valor De Referência) conforme Decreto de 16.755, de 18/12/2019 é de  

R$ 83,79 (oitenta e três reais e setenta e nove centavos). 

DAS TARIFAS A SEREM PRATICADAS conforme Art. 12 do Decreto nº 16.978, de  14/02/2020. 

I – pelos serviços de remoção: 

Tipo Percentual de 1 VR 

a) Veículo  até 01,8 tonelada 200% 

b) Veículo acima de 1,8 tonelada 300% 

c) motos 100% 

II – pela estadia do veículo no PMRV 

Tipo Percentual de 1 VR 

a) Veículo  até 01,8 tonelada 70% 

b) Veículo acima de 1,8 tonelada 100% 

c) motos 50% 

 

2.3. Para a presente contratação é dispensada a disponibilidade orçamentária, vista que a 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte – AMTT é isenta de toda e qualquer despesa referente 

ao objeto. 

2.4. A empresa deverá apresentar em sua proposta o MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, 

será vinculado a aplicar o mesmo desconto a todos os itens constante do lote, que 

obrigatoriamente deverão ser repassados aos serviços de remoção e guarda, aos 

proprietários ou responsáveis dos veículos 
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 2.4.1. A proposta deverá ser apresentada somente com duas casas decimais. 

A empresa que apresentar em sua proposta o Maior Percentual de Desconto ficará 

classificada em 1º lugar. 

2.5. O lance ofertado na proposta da empresa será vinculado a aplicar o mesmo desconto 

a todos os itens constante do lote, que obrigatoriamente deverão ser repassados aos 

serviços de remoção e guarda, aos proprietários ou responsáveis dos veículos. 

 2.6. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será realizado utilizando os 

seguintes critérios: 

2.6.1. Será assegurado como critério de desempate conforme Lei 123/2006, a preferência de 

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.  Considera-se empate 

quando as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais 

ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta classificada, desde que esta não tenha sido 

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

microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar nova proposta 

inferior à menor proposta classificada, na própria sessão, se presente o representante com poder 

para ofertar nova proposta, ou, no prazo de 24 horas se não estiver presente (a Comissão não ficará 

responsável por informar à empresa que não estava presente tal fato). Uma vez apresentada nova 

proposta em valor/quantidade inferior será considerada 1ª classificada do certame e adjudicado o 

objeto em seu favor. Serão convocadas as microempresas e empresas de pequeno porte que se 

enquadrem por ordem de classificação. 

2.6.2.  Conforme Art. 3º, § 2º da Lei Federal 8.666/93. 

§ 2o  Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, 

sucessivamente, aos bens e serviços: 

I - produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacional; (Revogado pela Lei nº 

12.349/10). 

II - produzidos no País; 

III - produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 

IV - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País.    (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) 
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V - produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam 

às regras de acessibilidade previstas na legislação.  (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015). 

2.6.3. Conforme Art. 45, § 2º da Lei Federal 8.666/93. 

§ 2o  No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no § 2o do art. 

3o da Lei 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual 

todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

 

3.  PRAZO DE CONTRATO: 

3.1. O contrato terá a vigência de  12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato. 

3.2. O contrato poderá ser prorrogado, por interesse da Administração, de acordo com a Lei 

8.666/93  

3.3. 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 fora do art. 55, XIII da Lei 8.666/93. 

3.4. O prazo referido nesta clausula poderá ser prorrogado por acordo entre as partes, mediante 

termo aditivo, devidamente autorizado pela autoridade competente. 

 

4.  OBTENÇÃO DO EDITAL E ANEXOS: 

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

Municipal de Trânsito e Transporte-AMTT, das 11h00min às 17h00min nos dias úteis, e nos sites 

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

Município. 

PREFEITURA DE PONTA GROSSA: http://www.pontagrossa.pr.gov.br - Portal da Transparência - 

AMTT. 

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

 

5.  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

5.1. Poderão participar da presente licitação as empresas interessadas regularmente 

estabelecidas no País, cuja finalidade e ramo de atuação sejam ou estejam ligados à execução do 
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objeto desta licitação, e que na fase de habilitação, comprovem possuir os requisitos de qualificação 

exigidos. 

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

falimentar, estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a Prefeitura de Ponta Grossa ou Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou 

tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral, 

bem como licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresas em consórcio. 

5.3. Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio ou associação. 

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

ao cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação. 

5.5. Nenhuma licitante poderá participar desta concorrência representando mais de uma 

empresa. 

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

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

normas administrativas e técnicas aplicáveis. 

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

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

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

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

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

operativa, personalidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal. 

5.8. A Contratada não poderá ceder o presente contrato, nem tampouco subcontratá-lo a 

nenhuma pessoa física ou jurídica. 

 

6. QUESTIONAMENTOS / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 

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

aplicação da Lei 8.666/93 e suas alterações, até 05 (cinco) dias úteis anteriores da data fixada 

para abertura dos envelopes, de segunda a sexta-feira, das 11:00 as 17:00 horas, devendo a 

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

Licitação em até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data de abertura da licitação, os quais serão 

encaminhados aos setores responsáveis pelas informações, e posteriormente respondidos pela 

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

seja considerado necessário serão anexados ao edital, e publicados nos sites indicados, para 

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

aqueles de caráter estritamente informal.  

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

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

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

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

processo. 

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

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

texto original, e após análise da Comissão for considerado necessário, deverá ser designada nova 

data para abertura do certame. 

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

não apontar as falhas ou irregularidades nele supostamente existentes até o 5º (quinto) dia útil que 

anteceder a data de abertura do processo licitatório, ficando esclarecido que a intempestiva 

comunicação do suposto vício não poderá ser aproveitada a título de recurso.  

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

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

 

 

7.  HABILITAÇÃO – ENVELOPE 01: 

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

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

estabelecido para abertura da sessão, da seguinte forma: 

ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00x/2020 
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

 NOME DA EMPRESA:  

7.2.  Os documentos de HABILITAÇÃO a ser incluídos no Envelope 01, são constituídos de: 

7.2.1.    HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Estatuto Social, CONTRATO SOCIAL ou outro instrumento de Registro Comercial, em 

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

tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os 

objetivos sociais, execução de atividades pertinente ao objeto desta licitação. 

b) INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA do representante legal da empresa, ou 

quando for o caso cópia da ata da assembleia de eleição do dirigente, com reconhecimento 

de firma por cartório competente. 

c) Cópia de DOCUMENTO OFICIAL DO REPRESENTANTE LEGAL com foto (RG, CNH, 

passaporte, etc). 

 

7.2.2.    REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

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

Fazenda. 

b) INSCRIÇÃO ESTADUAL, CICAD ou equivalente. 

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

Conjunta da Receita Federal e a Dívida Ativa da União. 

d) Prova de regularidade de situação para com a FAZENDA ESTADUAL, através de Certidão 

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

e) Prova de regularidade de situação para com a FAZENDA MUNICIPAL, através de Certidão 

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

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

Serviço (CRS/FGTS). 

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

Positiva com efeito negativo, expedida pelo Tribunal do Trabalho. 
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7.2.3.   HABILITAÇÃO QUANTO A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU 

EXTRAJUDICIAL, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da empresa. (se não constar 

validade, somente serão aceitos com a data não superior a 60 dias da emissão). Para as empresas 

que optarem por participar através de filial, deverá também apresentar a certidão negativa para com 

o cartório/comarca onde se encontra instalada a filial. No caso de Certidão Positiva de Recuperação 

Judicial ou Extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o Plano de 

Recuperação foi acolhido judicialmente, conforme Lei Federal 11.101/05. 

b) DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO E DE FATURAMENTO, caso a empresa esteja 

enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Modelo Anexo). 

c)  BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS do último exercício social, 

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

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

por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 meses da data prevista para a sessão de 

abertura deste certame. Os documentos deverão ser assinados por contador ou por outro 

profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. A licitante 

com menos de um ano de existência, que ainda não tenha balanço, deverá apresentar 

demonstrações contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativos ao 

período de sua existência, na forma da lei. 

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

Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), cujos índices deverão ser superiores 

a 1,0 (um inteiro),resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

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

                                         PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

Liquidez Corrente (LC) =    ATIVO CIRCULANTE 

          PASSIVO CIRCULANTE 

Solvência Geral (SG) =   ATIVO TOTAL 

    PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

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

comprovar patrimônio líquido de 1% do valor previsto para esta licitação. A comprovação deverá 
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ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, admitida a atualização para esta data 

através de índices oficiais. 

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

empresa, responsável técnico pelas informações, devidamente inscrito no Conselho 

Regional de Contabilidade.  

 

7.2.4.   HABILITAÇÃO COMPLEMENTAR:  

a) DECLARAÇÃO CONJUNTA (Modelo Anexo). 

 

7.2.5.   HABILITAÇÃO TÉCNICA:  

a) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, expedido por pessoa jurídica de direito público 

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

com o objeto desta licitação, sendo:  

a1. Serviços que envolveram a execução de remoções de veículos similares, desde a apreensão 

do veiculo, sua guarda, liberação ao proprietário/responsável ou liberação para o leilão. 

7.2.6. CONDIÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

a) Deverá indicar a área e comprovar mediante matricula ou contrato de locação de espaço 

físico de no mínimo 6.000m², considerando a área de estacionamento, conforme exigido, o qual 

será vistoriado pela Comissão de Fiscais, para aprovação. 

b) Apresentar e comprovar que dispõe de toda a infraestrutura e equipamentos necessários a 

execução completa do objeto desta licitação. 

 

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

PLENA VIGÊNCIA. 

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

7.4.   Os documentos poderão ser apresentados em original ou cópia autenticada por 

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

autenticação digital ou ainda poderão ser autenticados na Coordenadoria de Licitação 

(mediante conferência com os originais). Ficam dispensados de autenticação somente os 
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documentos obtidos via internet. Somente serão aceitas cópias legíveis, que ofereçam condições 

de análise por parte da Comissão Permanente de Licitação. 

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

abertura da licitação. Na hipótese de não constar o prazo de validade nas certidões 

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

data da abertura do certame. 

7.6. Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante com Nº do CNPJ e 

endereço respectivo:  

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

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

c) Se a licitante for a matriz e a prestadora de serviços for a filial, os documentos deverão ser 

apresentados em nome da matriz e da filial simultaneamente. 

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

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

magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticados. 

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

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

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

proposta. 

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

qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, 

fixando o prazo para atendimento. 

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

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

juramentado. 

 

8.  DA PROPOSTA – ENVELOPE 02:  

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

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

horário/dia estabelecido para abertura da sessão, da seguinte forma: 
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ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00X/2020 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

 NOME DA EMPRESA:  

8.2.  A empresa deverá apresentar em sua proposta o MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, 

por serviço prestado. A proposta deverá ser apresentada somente em duas casas decimais. 

8.3. A proposta deverá ser apresentada conforme modelo ANEXO 02, sem rasuras, emendas 

ou entrelinhas, e deverá ser assinada pelo representante legal da empresa.  

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

abertura do certame. Decorrido esse prazo, sem que haja convocação, ficam os licitantes liberados 

dos compromissos assumidos. Em casos excepcionais a Comissão Permanente de Licitação 

poderá solicitar as licitantes prorrogação de prazo especifica na validade da proposta. Deverá ser 

formalizado por escrito a solicitação e aceite ou não das alterações de validade de proposta. 

 

9.  PROCEDIMENTOS PARA A ABERTURA DOS ENVELOPES (01 e 02): 

9.1. A Comissão Permanente de Licitação lavrará Atas circunstanciadas registrando todos os 

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

empresas participantes somente serão registradas em Ata quando forem formuladas por escrito. A 

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

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

receberá os envelopes números 1 e 2 que deverão estar devidamente protocolados e lacrados. Não 

serão aceitos documentos de Habilitação e Propostas protocolados após a hora aprazada, salvo 

com autorização e justificativa da Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

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

9.3.1. A Comissão Permanente de Licitação, na presença facultativa dos proponentes 

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

rubricando-os em todas as suas páginas e facultando aos proponentes presentes o mesmo 

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

analisados os documentos contidos no envelope Nº 1 - Habilitação, e decidir quanto à habilitação 

ou inabilitação das proponentes, ou designar dia e hora certos para divulgação. 

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

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

a Comissão Permanente de Licitação proceder à abertura do envelope Nº 2 - Proposta. 

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

Comissão Permanente de Licitação marcará nova data, hora e local, para a abertura dos envelopes 

Nº 2, que será, obrigatoriamente, depois de decorrido o prazo legal para apresentação de recurso 

para o julgamento dos mesmos. 

9.3.5. Após o julgamento dos recursos interpostos, os envelopes Nº 2 – Proposta, serão devolvidos 

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

sessão de habilitação, referidos envelopes ficarão à disposição das licitantes por 30 (trinta) dias 

úteis, contados do encerramento da licitação, ou seja, depois de transcorrer o prazo para 

interposição de recurso contra o resultado final da licitação ou ter havido a sua desistência ou, ainda, 

terem sido julgados os recursos interpostos, após o que serão destruídos pela AMTT. 

9.4.  Para a abertura do Envelope Nº 2 – Proposta observará os seguintes procedimentos: 

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

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

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

devidamente credenciados. 

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

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

Permanente de Licitação vai verificar se realizará a análise da proposta no momento da licitação ou 

determinará novo dia, hora e local para a divulgação do resultado. 

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

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

técnicos destinados a esclarecer a instrução do processo. 

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

Comissão Permanente de Licitação, na presença dos proponentes. 
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10.  JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS 

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: 

10.1. As propostas serão analisadas e classificadas, considerando-se o MAIOR PERCENTUAL 

de desconto, sobre cada serviço prestado. A proposta deverá ser apresentada no máximo  com 

duas casas decimais.   

10.2. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será realizado utilizando os 

seguintes critérios: 

10.2.1. Será assegurado como critério de desempate conforme Lei 123/2006, a preferência de 

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.  Considera-se empate 

quando as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais 

ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta classificada, desde que esta não tenha sido 

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

microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar nova proposta 

inferior à menor proposta classificada, na própria sessão se presente o representante com poder 

para ofertar nova proposta, ou, no prazo de 24 horas se não estiver presente (a Comissão não ficará 

responsável por informar a empresa que não estava presente tal fato). Uma vez apresentada nova 

proposta em valor/quantidade inferior será considerada 1ª classificada do certame e adjudicado o 

objeto em seu favor. Serão convocadas as microempresas e empresas de pequeno porte que se 

enquadrem por ordem de classificação. 

10.2.2.  Conforme Art. 3º, § 2º da Lei Federal 8.666/93. 

§ 2o  Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, 

sucessivamente, aos bens e serviços: 

I - produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacional; (Revogado pela Lei nº 

12.349/10). 

II - produzidos no País; 

III - produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 

IV - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País.    (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) 
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V - produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam 

às regras de acessibilidade previstas na legislação.  (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015). 

10.2.3. Conforme Art. 45, § 2º da Lei Federal 8.666/93. 

§ 2o  No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no § 2o do art. 

3o da Lei 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual 

todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

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

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

de: 

a)  Desclassificar qualquer concorrente que, a seu critério e devidamente justificado, não 

apresente as condições de cumprimento. 

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

manifestamente inexeqüíveis ou inconvenientes, por faltas comprovadas durante o processo de 

seleção. 

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

contendo a classificação que será submetido à apreciação da autoridade superior, que homologará 

a decisão da Comissão Permanente de Licitação. 

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

proponente: 

a)  Examinou criteriosamente o edital, que os comparou entre si e obteve informações sobre 

qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la. 

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

execução dos serviços em todas as suas fases. 

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

totalmente sensata. 

 

11. DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL (LC nº 123/06). 
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11.1.  As Microempresas-ME e Empresas de Pequeno Porte-EPP deverão apresentar toda a 

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

mesmo que apresente alguma restrição, neste caso sendo habilitada “Sob Condição”. 

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

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

úteis, para a regularização e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de 

negativa. 

11.3. As certidões deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitação dentro do prazo 

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

na Lei 8.666/93 e suas alterações. 

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

proponente, a Comissão Permanente de Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma, 

que será comunicada às proponentes através de publicação no Diário Oficial do Município. A partir 

da divulgação do resultado do julgamento as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis 

para interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Art. 109 da Lei 

8.666/93 e suas alterações. 

 

12.  DOS LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

12.1. Abrange o Município de Ponta Grossa. 

 

13. PENALIDADES: 

13.1. O licitante vencedor estará sujeito às penalidades previstas na Lei Municipal nº 8.393/2005. 

13.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da proposta, pela inexecução total do 

contrato, e em caso de rescisão contratual por inadimplência da contratada. 

13.3.  Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução 

parcial ou qualquer outra irregularidade. 

13.4. Multa parcial de 2% (dois por cento) sobre o saldo previsto e não medido das parcelas do 

cronograma físico financeiro, quando das respectivas medições, desde que o referido atraso parcial 

não seja devidamente justificado. 
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13.5. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor de cada serviço não realizado, por 

dia que exceder o prazo para fornecimento do objeto. 

13.6. Suspensão do direito de licitar e contratar, junto a Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte, pelo prazo que for determinado pela presidência desta AMTT, segundo a natureza da 

falta e o prejuízo causado a este órgão, de acordo com a Lei Municipal nº 8.393/05. 

 

14.  RECURSOS:  

14.1. É facultado a qualquer licitante formular observações por escrito no transcurso das sessões 

da licitação, solicitando que constem em Ata dos trabalhos. 

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

Concorrência Pública com registro na Ata da Sessão da síntese das suas razões. 

14.3. No momento em que a Presidente da Comissão Permanente de Licitação questiona aos 

licitantes o interesse em manifestar recurso, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar 

imediata e motivadamente a sua intenção, de acordo com o Art. 109 da Lei 8.666/93. Será 

assegurada vista dos autos. A Comissão Permanente de Licitação poderá reconsiderar a sua 

decisão.  

14.4. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte da 

proponente, importará na decadência do direito de recurso, competindo a Comissão Permanente 

de Licitação adjudicar o objeto do certame à proponente vencedora. 

14.5. Se houver interposição de recurso, os licitantes serão comunicados via Diário Oficial e por 

e-mail, para os efeitos do previsto §5º do Artigo 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

14.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados. 

14.7. Não será conhecido do recurso, cuja licitante não manifesta publicamente, em Ata, ao final 

da audiência pública sua intenção de recorrer. 

14.8. O recurso deverá ser protocolado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis da realização 

do certame, por representante da empresa na sede da Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte, Rua Balduíno Taques, 445 - encaminhado à Comissão Permanente de Licitação, 

no horário das 11h00min às 17h00min. O recurso deverá estar em papel timbrado com todos 

os dados da empresa, as razões do recurso e assinatura do representante legal para que 
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possa ser juntada ao processo licitatório em questão, bem como a análise e a decisão cabida 

a este. O recurso deverá ser encaminhado também via e-mail: licita.amtt@hotmail.com. 

14.9. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente realizará a Adjudicação e Homologação do processo licitatório. 

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

á o do vencimento. 

 

15. DO REAJUSTE DOS PREÇOS E DA SUBCONTRATAÇÃO: 

15.1. Os valores a serem cobrados serão reajustados anualmente através de Decreto 

Municipal, com ocasião da correção do valor da VR (Valor de Referência) e aplicando o 

percentual de desconto ofertado. 

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

jurídica. 

 

16.  DISPOSIÇÕES GERAIS: 

16.1. A Comissão Permanente de Licitação terá autonomia para resolver todos os casos omissos, 

dirimindo dúvidas que porventura possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer interposição 

por parte dos participantes. 

16.2. Somente terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas, interpelar, 

assinar atas, apresentar recursos, os representantes credenciados das empresas proponentes e 

membros da Comissão Permanente de Licitação. 

16.3. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes não serão admitidas quaisquer retificações que 

possam influir no resultado, nem admitidos a participarem os proponentes retardatários. 

16.4. A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das condições 

estabelecidas no Edital e anexo, e demais normas da Lei 8.666/93 e suas alterações, e Lei Municipal 

n.º 8.393/2005. 

16.5. Após o resultado da presente licitação, observadas as condições fixadas neste edital, a 

empresa vencedora será notificada para, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, comparecer na 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte para assinatura do contrato. 
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16.6.  Em caso de não atendimento ao item anterior, incorrerá a empresa vencedora, a critério da 

AMTT, nas penas previstas na Lei Municipal n.º 8393/2005, e ser-lhe-á ainda aplicada multa 

correspondente a 10% (dez por cento) do valor global da proposta, sem prejuízo das demais 

cominações legais pertinentes a matéria, inclusive perdas e danos. 

16.7. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior assistirá a AMTT o direito de a seu exclusivo 

critério, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a adjudicação do 

objeto em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado ou revogar a 

licitação. 

16.8. O objeto será verificado e acompanhado pelo fiscal, podendo ser rejeitado caso a qualidade 

e especificações não atendam ao que foi licitado, e deverá ser substituído e/ou reparado pelo 

contratado no prazo acordado, sem ônus para a AMTT, sob pena de suspensão da empresa de 

participar de licitação, de acordo com a legislação vigente. 

16.9. Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a aceitar, 

nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou supressões, 

em conformidade com o Artigo 65, seus parágrafos e incisos da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

16.10.  É competente o Foro da Comarca de Ponta Grossa para discussões de litígios decorrentes 

da presente Licitação, com renúncia a qualquer outro, ainda que mais privilegiado. 

16.11. A Contratada deverá atender, no que couber as legislações pertinentes. 

 

Ponta Grossa, 16 de outubro de 2020. 

 

 

ROBERTO PELLISSARI 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 
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ANEXO 01 – DESCRIÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020 

 

1. OBJETO:   PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO, DEPÓSITO E GUARDA, 

ARMAZENAMENTO E ACAUTELAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, E A 

IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA E INFORMATIZADA APOIADA EM BANCO DE 

DADOS DOS PROCESSOS DECORRENTES DAS APREENSÕES/REMOÇÕES REALIZADAS 

NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA. 

 

2. JUSTIFICATIVA: No exercício de suas atribuições, os Agentes de Trânsito para o 

cumprimento de medidas administrativas, devem recolher mover e desobstruir a via de veículos, 

necessitando, portanto, de estrutura física e logística integradas para tal. Todavia, enfrenta-se uma 

série de desafios à correta prestação dos serviços. A estrutura física atual não proporciona as 

condições para depósito de veículos, além disso, para que se promovam as reformas necessárias 

e adequações demandaria um longo período de tempo e maciços investimentos por parte da 

Administração Pública. O recolhimento de veículos ao pátio ou a outro lugar determinado necessita 

da aquisição de guinchos, reboques, guindastes, carretilhas e outros dispositivos e equipamento 

logístico, bem como pessoal especializado na sua operação e contratação de manutenção 

especializada. A guarda dos veículos recolhidos, por não possuírem pátios apropriados, 

compromete sua segurança e traz prejuízo visual, gerencial, administrativo e de saúde pública. Tal 

situação demandaria a contratação de empresa terceirizada especializada em vigilância ou atribuiria 

responsabilidade ao Agente pela guarda daquele patrimônio depositado, o que o desviaria de suas 

atividades de policiamento e fiscalização trazendo prejuízo à segurança pública e à fluidez do 

trânsito. Importante registrar que a falta de estrutura para a remoção, depósito, e a guarda de 

veículos e bens compromete diretamente o planejamento operacional, isso quanto à garantia de 

segurança pública, da fluidez, do atendimento ao cidadão, do ordenamento do trânsito. Além disso, 

a Lei nº 9.503/97 em Art. 271, § 4º, estabelece que os serviços de recolhimento, depósito e guarda 

de veículos poderão ser executados por ente público ou por particular contratado por licitação 

pública. O serviço pretendido é atividade adicional do poder de polícia, não tendo similitude com a 

atividade da Contratante, somado ao fato da existência de empresas privadas com estrutura e 
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pessoal capacitado para prestarem os serviços aqui pretendidos, e que esta contratação não gerará 

nenhum ônus ao erário, posto que os proprietários dos veículos arcarão com os custos, conforme 

disposto no § 4º do Art. 271 da Lei nº 9.503/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), 

ou estes serão supridos pelos valores arrecadados em leilão, conforme Art. 328, §6º, I da 

supracitada lei. 

 

3. INFORMAÇÕES GERAIS: 

Remoção dos veículos, em cumprimento a Lei Federal n. 9.503/97 – CTB, bem como outras normas 

Federais, Estaduais e/ou Municipais aplicáveis ao objeto. 

3.1. Para finalidade da contratação, será necessário verificar as seguintes definições: 

a) Remoção: usualmente chamada de guinchamento ou reboque, é a retirada e o 

deslocamento do veículo regularmente apreendido ou removido, do local em que se encontra para 

o local em que ficará depositado. O processo de remoção será feito de forma a preservar o objeto 

do transporte, logo, a evitar quaisquer danos ao mesmo.  

b) Guarda: é a vigilância exercida sobre o veículo no lugar em que estará depositado, 

objetivando-se a preservação de seus caracteres, peças e acessórios, até sua destinação final. 

  

c) Armazenamento: consiste na colocação do bem em local adequado, referindo-se como 

pátio, nos termos exigidos pela contratante. 

d) Acautelamento: é o ato de responsabilizar-se pelo bem apreendido/removido. 

e) Leilão: é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens 

móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, 

ou para a alienação de bens imóveis, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da 

avaliação. 

f) Descarte: trata da reciclagem de sucatas de veículos. Onde, a reciclagem é o processo de 

aproveitamento de materiais ferrosos e não ferrosos de veículos considerados impróprios para 

voltar a circulação e impróprios para o aproveitamento de peças.  

g) Descontaminação: é o processo de retirada de gases e fluídos do veículo de forma a 
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impedir vazamentos e contaminação do meio ambiente.  

h) Sucata: de veículo é o resultado da baixa permanente de um veículo nos cadastros oficiais, 

invalidação dos números de identificação do chassi e motor e descarte das placas identificadoras. 

Todos os veículos reboques e seus condutores deverão estar regularizados e  cumprir todas as 

normas contidas na legislação Federal, Estadual e Municipal vigentes. 

Todo o pátio deverá respeitar as normas de zoneamento urbano, ambientais, segurança do trabalho 

e todas as normas que regulamentam o bom funcionamento e segurança do estabelecimento. 

3.2. A contratada deverá disponibilizar 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana 

os serviços de remoção de veículos apreendidos pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, 

na quantidade de no mínimo 2 (dois) veículos, sendo 1(um) do tipo reboque, com no máximo 

08(oito) anos de fabricação, sendo esse próprio ou agregado de terceiros, ambos nas seguintes 

especificações.  

a)  Ser operado manualmente, através de alavancas ou de dispositivos eletrônicos.  

b)  Possuir equipamento embarcado que possibilite o rastreamento/telemetria, através da 

tecnologia "Global Position System" (GPS), ou equipamento similar, com controle da  

 

da contratante, através do seu Centro de Operações, para acompanhamento da movimentação do 

veículo reboque na área de abrangência, no intuito de minimizar falhas ou interrupções. 

c)  No caso do veículo reboque, ter capacidade para remover simultaneamente, no mínimo, 02 

(dois) veículos automotores ou 06 (seis) motocicletas . 

d)  Serem ambos dotados de dispositivo de iluminação intermitente com sistema de "LEDs", 

com lentes na cor amarelo âmbar.  

e)  Possuir, ambos, rádio receptor/transmissor, ou equipamento similar, que permita a 

comunicação permanente e total, no intuito de minimizar falhas ou interrupções em toda a área de 

abrangência, ligando-se ao Centro de Operações da contratante.  

f)  Serem dotados ambos de, no mínimo: 05 (cinco) cones refletivos com altura de 70 cm, cores 

Edital  (0879809)         SEI SEI64806/2020 / pg. 225



 

 

 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 

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

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

 

  

   

 

 

 

24 
 

laranja e branca, sendo a branca em película refletiva grau técnico, para sinalização, conforme NBR 

15071 ou outra legislação que a substitua; e de 03 (três) cavaletes desmontáveis, com largura de 

1,50 m e altura de 1,00 m, com barra de 30 cm, zebrada com material refletivo de alta intensidade 

nas cores: branco e laranja, cada um.  

g)  Os veículos deverão ser caracterizados com a logomarca da contratada e com a 

identificação - “A Serviço da AMTT”.  

h)  Possuir macaco do tipo “jacaré” com capacidade para 02 (duas) toneladas, no caso do 

veículo do tipo reboque. 

i)  Possuir no veículo reboque, sistema de patins ou similar, que permita a retirada do veículo 

do local estacionado sem danos ao mesmo sendo responsável por eventuais danos ocorridos a 

terceiros.  

j)  Os veículos reboque deverão ter condições de transportar, ainda, motocicletas, motonetas 

e/ou ciclomotores, simultaneamente, no próprio veículo ou em dispositivo que possa ser acoplado 

ao reboque.  

k)  Os veículos reboque deverão ser equipados com câmera digital semiprofissional com no 

mínimo: resolução mínima de 14,1 mp (megapixels), sensor CMOS, zoom de 3 (três) x (18 a 55 

mm), filmagem em HD, tela LCD de no mínimo 3"(Três), auto foco, bateria e cartão de memória 

compatível (de no mínimo 1GB de capacidade) inclusos para fornecer registros fotográficos do 

veículo apreendido/removido no ato da remoção.  

l)  Ser equipados também de coletor móvel de dados – tipo pocket. 

m)  Os veículos disponibilizados pela contratada deverão ser de cor branca, identificados 

conforme ITEM “G” e estar em perfeitas condições de utilização e atenderem a todos os requisitos 

legais e de segurança previstos pela legislação vigente.  

n)  Os veículos deverão estar disponíveis 24 (vinte e quatro) horas por dia durante 07 (sete) 

dias por semana e deverão estar prontos para apresentar-se sempre que chamados pela AMTT.  

p)  Fica sob responsabilidade da contratada a substituição imediata do veículo que não 

apresentar condições de segurança ou falhas mecânicas.  
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q)  Todas as despesas decorrentes da operação de remoção, guarda e manutenção dos 

veículos, tais como: combustível, óleos lubrificantes, desgastes devido ao uso ou acidentes, 

substituição de peças e pneumáticos, consertos, lavagem dos veículos, e outros, serão de inteira 

responsabilidade da contratada. 

r)  Todas as despesas referentes a seguro, multas, impostos, salários ou remuneração dos 

funcionários, encargos sociais, tributos federais, estaduais e municipais entre outros, incidentes 

sobre a prestação de serviços, ou dela decorrente, serão de inteira responsabilidade da contratada. 

s)  A contratada terá responsabilidade por quaisquer atos praticados por seus funcionários e 

danos materiais e/ou pessoais, desde a colocação do guincho no veículo a ser removido do local 

da apreensão até a sua retirada do pátio de guarda e armazenamento.  

t)  Os veículos reboque, antes de serem incorporados ao efetivo de serviço, passarão por 

vistoria, devendo atender ao item 5 – 5.1.13 a 5.1.18, e demais procedimentos adotados pela AMTT 

para a prestação do serviço, em local por ela indicado. O equipamento de remoção com o qual o 

veículo reboque for equipado deverá ter o Certificado de Segurança Veicular expedido pelo 

INMETRO. 

3.3.  A Guarda/Armazenamento e Acautelamento: A guarda, armazenamento e acautelamento 

do veículo removido/apreendido consistem no seu monitoramento desde o momento do primeiro 

manuseio do veículo, perante o Agente de Trânsito da AMTT, e seu proprietário, até sua liberação, 

devendo serem realizadas vistorias de avaliação do seu estado, com preenchimento de formulários 

e fotografias, nos momentos da remoção, do recebimento no pátio e na liberação do veículo para 

atestar suas reais condições em cada momento, bem como suas características, componentes 

principais e acessórios.  

3.3.1. A empresa contratada deverá disponibilizar pátio para a guarda, armazenamento e 

acautelamento dos veículos apreendidos/removidos, compatível com a demanda do Município, 

localizado no perímetro urbano da Cidade de Ponte Grossa, com no mínimo 6.000m² (seis mil 

metros quadrados) de área total, com as seguintes características:  

a)  Estar em perfeitas condições de operacionalidade e atender às determinações de uso e 

ocupação do solo, além de possuir licença ambiental de instalação e operacionalização quando 
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exigida pelos órgãos competentes.  

b)  Não deverá estar localizada em regiões com histórico de alagamento e também não deverá 

possuir vagas em áreas sujeitas ao acúmulo de água.  

c)  Toda a área do pátio deverá estar permanentemente limpa, com o mato aparado, evitando 

qualquer acúmulo de lixo ou dejetos.  

d)  Sistema de coleta e escoamento de águas pluviais de forma a evitar a formação de poças 

com mais de 3 (três) cm de profundidade e erosão no terreno.  

e)  Todo o pátio deverá passar por processo de controle de pragas através de, no mínimo, 

desinsetização e desratização semestral, o qual deverá ser comprovado pela contrata 

f)  O pátio deverá possuir placas com no mínimo 40 x 1,20 cm, mencionando o uso e os serviços 

realizados no local. 

g)  As vias principais ao entorno do pátio deverão possuir placas para localização do mesmo, e 

a via de acesso principal ao local (área) deverá ser asfaltada.  

h)  Todas as edificações deverão estar em conformidade com a legislação específica.  

i)  Ter no mínimo 40% da área, com pavimentação de concreto ou asfalto resistente ao tipo do 

serviço. 

 j)  Ter o perímetro fechado por muro com no mínimo 2 metros de altura, com concertina 

galvanizada na parte superior.  

k)  Ter iluminação adequada à segurança.  

l)  Dispor de projeto implantado de prevenção e combate a incêndio devidamente aprovado 

pelo Corpo de Bombeiros.  

m)  Manter vigilância e monitoramento 24 horas por dia através de sistema de segurança digital 

em todas as áreas e portões, objetivando garantir a integridade: dos funcionários e dos usuários; 

dos veículos e caçambas acautelados, evitando que os mesmos sejam retirados sem as devidas 

autorizações, mesmo com emprego de força, e, demais infraestruturas necessárias para a guarda 

dos veículos e caçambas removidos.  
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n)  O sistema de segurança digital deverá ser composto por câmeras, sistema de gravação 

digital e sensores de abertura de portões. As imagens gravadas deverão ser armazenadas por no 

mínimo 02 (dois) anos. Também fará parte da composição do sistema, sensores de presença, 

guaritas elevadas de vigilância, sistemas auxiliares de armazenagem de energia tipo no-break.  

o)  Estar situado em local servido por linha de transporte coletivo urbano a uma distância 

máxima de 1.000 metros.  

p)  No pátio deverá ser reservada uma área edificada para funcionamento dos serviços 

administrativos, de vistoria e recebimento do público externo, e área coberta para armazenamento, 

num percentual mínimo de 20% (vinte por cento) da área total.  

q)  O pátio deverá ser dividido em três áreas distintas (localizadas no mesmo terreno): área de 

recepção e vistoria de veículos, área de armazenamento dos veículos, área de atendimento ao 

público e de administração.  

r)  A contratada deverá implementar, operar e gerenciar um sistema informatizado, apoiado em 

banco de dados, para a gestão integrada dos processos envolvendo os veículos 

apreendidos/removidos para o seu pátio, devendo gerir os arquivos inerentes. 

 

4.  PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:  

4.1. Os serviços serão executados quando houver o acionamento por servidor (agente de 

trânsito) da AMTT, o qual especificará o local, as condições gerais e o tipo de veículo a ser recolhido 

e seu destino.  

4.2. O serviço a ser executado está vinculado à natureza da ocorrência atendida.  

4.3. No caso de aplicação por parte da Contratante da medida Administrativa prevista na Lei nº 

9.503/97 – CTB, o serviço a ser executado será o transporte do veículo do local onde se encontra 

até o respectivo depósito, onde permanecerá sob guarda e responsabilidade da contratada até sua 

liberação ou destinação conforme o caso.  

4.4.  No caso de acidente de trânsito ou veículo danificado / avariado, representando risco à 

segurança ou em caso de emergência que justifique o acionamento do serviço contratado em 
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detrimento do livre direito do proprietário ou condutor do veículo em acionar serviço de remoção à 

sua escolha ou derivado de contrato de seguro que envolva o veículo, o serviço a ser executado 

será o recolhimento ao respectivo depósito.  

4.5. No caso de veículo recuperado após ter sido objeto de crime ou apreendido por 

determinação judicial, o serviço a ser executado será o recolhimento do veículo e encaminhamento 

ao local definido pela unidade local da contratante e seus custos cobertos conforme item 4.7.  

4.6. Quando o veículo for recolhido ao depósito, permanecerá sob responsabilidade e guarda da 

Contratada até sua liberação ou destinação por parte da Contratante.  

4.7. Os valores referentes às despesas de recolhimento, depósito e guarda do veículo (diária), 

se houver, serão pagos pelo proprietário, condutor ou responsável legal pelo veículo recolhido 

diretamente a contratada, não recaindo qualquer ônus à contratante no que tange ao pagamento 

de qualquer despesa decorrente do serviço executado, conforme disposto no Artigo 271 do CTB e 

suas alterações.  

4.8. Conforme disposto no § 5º, do Art. 328, o veículo apreendido ou removido a qualquer título 

e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data de 

recolhimento, será avaliado e levado a leilão e a cobrança das despesas com estada no depósito 

será limitada ao prazo de seis meses, ou seja, 180 (cento e oitenta) dias.  

4.9.  A Contratada deverá dispor de dados, softwares ou qualquer outra forma de controle e/ou 

gerenciamento, com a finalidade de prestar informações à Contratante, em especial, dos veículos 

removidos ao depósito que ultrapassem os 60 (sessenta) dias de recolhimento, objetivando ao 

órgão público Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte – AMTT, dar celeridade ao processo de 

leilão destes.  

4.10. A Contratada também deverá receber veículos no depósito mesmo não tendo efetuado o 

recolhimento, quando então, terá direito apenas ao recebimento dos valores relativos à guarda dos 

veículos, conforme item 4.7. 

4.11. Nos valores dos serviços, estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 
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execução dos serviços e descritos, não cabendo nenhum valor adicional ao proprietário ou 

responsável pelo veículo, pelos serviços previstos no contrato, além dos valores estabelecidos pela 

contratada quando das apresentações das propostas e em atenção aos dispostos nos Artigos 66 e 

69 da Lei nº 8.666/93.  

4.12. Os serviços serão executados sempre que a Contratada for acionada pelo Agente de 

Trânsito da Autarquia, independente de hora ou dia da semana, ou seja, o serviço deverá ser 

prestado durante 07 (sete) dias por semana, durante as 24 (vinte e quatro) horas por dia.  

4.13. A chegada deverá ocorrer em até 30 (trinta) minutos do acionamento, em locais distantes 

até 10 (dez) quilômetros da base operacional da contratada  

4.14. Para locais distantes mais do que 10 quilômetros da base operacional da contratada, 

acrescentar-se-ão 30 (trinta) minutos de prazo de chegada para cada 10 (dez) quilômetros 

percorridos.  

4.15.  A ocorrência de atraso na chegada ao local determinado sempre deverá ser justificada ao 

responsável pelo recolhimento, sendo admitida tolerância de 20% (vinte por cento) dos prazos 

estipulados, desde que eventual e decorrente de fatores alheios à vontade da contratada.  

4.16. O agente de trânsito da Contratante encarregado da ocorrência elaborará o documento para 

recolhimento do veículo, entregando uma das vias ao funcionário da contratada responsável pelo 

transporte.  

4.17. A Contratada deverá conferir o documento de recolhimento, especialmente acerca dos 

dados referentes ao estado do veículo (estrutura, lataria, equipamentos e acessórios, conforme o 

caso), bem como a relação dos pertences deixados e/ou encontrados no interior dos veículos, os 

quais deverão ser guardados, lacrados e devidamente identificados. Não havendo qualquer 

divergência a ser sanada, a Contratada ficará responsável, a partir de então, pelo veículo e 

respectivos pertences.  

4.17.1. A Contratada deverá fornecer software para uso em dispositivo móvel, tipo smartphones ou 

tablets, para uso nas apreensões, com capacidade de vistoriar os veículos, sem custos para 

contratante. O aplicativo deverá estar disponível em plataforma Android ou similar, que opere on-

line e off-line (com e sem sinal de internet) para realização da vistoria do veículo o qual deverá 
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possibilitar:  

I.  Identificação do motivo da remoção (código da apreensão), descrição completa do veículo 

e do condutor, do agente responsável pela apreensão, capacidade para acionar de 

reboque/guincho via aplicativo, informar o estado físico e de funcionamento do veículo, produção 

de, no mínimo 10 (dez) fotos do veículo, registro de áudio (gravação de eventuais ocorrências), 

assinatura do responsável pela apreensão (agente de trânsito) e do responsável pelo recebimento 

do veículo (reboquista) e emissão de laudo detalhado para impressão imediata e de arquivo PDF, 

antes de efetuar o transporte do veículo, fazendo vistas das imagens e entregando ao agente 

responsável pelo documento de recolhimento o laudo final em impressão e por meio de mensagem 

eletrônica.  

II.   Deverá haver, no mínimo, uma foto de cada lado do veículo (frente com a placa, traseira com a 

placa, lado esquerdo e lado direito), número do motor (quando acessível), número do chassi, interior 

do porta-malas e painel (principalmente dos acessórios acoplados como aparelhos de som e/ou 

imagem).  

III. No caso da verificação de avaria deve haver o registro fotográfico correspondente e identificação 

no aplicativo do tipo e extensão do dano, em qualquer parte ou item do veículo.  

4.18. No caso de combinações de veículos, não é necessário o registro fotográfico de cada veículo 

individualmente, devendo ser considerado todo o conjunto, salvo a necessidade de registrar alguma 

avaria ou caso o transporte ocorra de forma isolada (separadamente).  

4.19. As vistorias produzidas no aplicativo, deverão ser enviadas automaticamente para o sistema 

da contratada e da contratante, ficando as informações arquivadas e disponíveis para consulta a 

qualquer tempo, mediante senha e login criptografados. O sistema da contratada deverá possuir 

acesso por internet para consulta pela contratante e pelo cidadão que teve o veículo removido.  

4.20.  A falta dos registros fotográficos, comprovando a preexistência de todas as avarias 

constantes no veículo anteriormente ao transporte implicará na assunção do ônus de ressarcimento 

de toda e qualquer avaria reclamada.  

4.21.  Caso haja necessidade, para viabilizar o recolhimento do veículo, o motorista/operador da 

contratada deverá estar apto a efetuar o desbloqueio das rodas, desligamento de cabos 
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energizados ou tubos de combustível, desmontagem do cardam, para-choques, cilindros de ar ou 

qualquer outro sistema necessário, devendo ser restabelecidas as condições do veículo antes da 

respectiva liberação.  

4.22. Deverão ser realizadas vistoria eletrônica no veículo, sempre que possível com a presença 

de seu responsável, antes do recolhimento ao depósito, registrando-se os dados do veículo e 

relatando qualquer avaria existente.  

4.23.  O veículo ficará sob responsabilidade e guarda da Contratada no respectivo depósito, que 

adotará as medidas necessárias para sua conservação no estado em que o recebeu, salvo a 

deterioração natural por ação do tempo.  

4.24.  As peças ou partes eventualmente danificadas e separadas do veículo deverão permanecer 

junto ao mesmo, de preferência no seu interior.  

4.25. No caso da existência de objetos deixados no interior do veículo, esses devem permanecer 

dentro do mesmo, salvo se perecíveis ou na impossibilidade de fechamento e lacração do veículo 

por dano, ocasião em que deverão ser identificados e relacionados no documento de recolhimento, 

em seguida acondicionados em local próprio na área de guarda de veículos preparada para este 

fim.  

4.26.  O documento gerado por ocasião da vistoria do veículo na remoção ao depósito, onde 

constará obrigatoriamente as condições e dados identificadores do veículo, deverá alimentar o 

sistema informatizado de controle do depósito, registrando-se a data e a hora da entrada do veículo 

no depósito, sem prejuízo do arquivamento da documentação correspondente, para fins de 

contraprova, sistema esse a ser disponibilizado para monitoramento pela Contratante.  

4.27.  Na situação prevista no item 4.4, o proprietário ou condutor envolvido, caso não haja fato 

impeditivo, poderá optar pelo deslocamento do veículo do leito viário para local mais próximo que 

não ofereça risco à segurança e fluidez do trânsito, desde que seja quitado de pronto as despesas 

com o deslocamento e a remoção efetuada.  

4.28. No caso de acionamento decorrente das situações descritas no item 4.5 (recuperado/crime) 

a Contratada deverá deslocar-se ao local indicado pelo servidor responsável pelo acionamento, 

com veículo apropriado ao serviço e dentro do prazo estabelecido no subitem 4.7, encaminhando 
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o veículo ao local definido pelo Contratante.  

4.29. No caso de o veículo ser destinado ao depósito aplicar-se-ão as regras definidas nos itens 

4.1 ao 4.31.  

4.30. A saída do veículo do depósito ficará condicionada ao pagamento das custas de remoção e 

depósito, e demais encargos previstos no Código de Trânsito Brasileiro, mediante a autorização 

expressa da Contratante nos termos deste, consubstanciado pelo respectivo documento de 

liberação.  

4.31. A saída do veículo ainda estará condicionada ao reparo de qualquer componente ou 

equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento. Porém se o referido 

reparo demandar providência que não possa ser tomada no depósito, a autoridade responsável 

pela remoção liberará o veículo para reparo, na forma transportada, mediante autorização, 

assinalando prazo para reapresentação, conforme disposto no §2 e §3 do Artigo 271 do CTB.  

4.32.  No caso de liberação prevista no item 4.33, o veículo só poderá ser removido do depósito 

na condição de “embarcado”, sendo facultada ao proprietário ou responsável a livre escolha do 

veículo que efetuará a remoção, desde que este esteja em condição regular de circulação.  

4.33.  Se identificada a existência de restrição policial ou judicial sobre o prontuário do veículo, a 

autoridade responsável pela restrição será notificada para a retirada do bem do depósito, mediante 

a quitação das despesas com remoção e estada, ou para a autorização do leilão.  

4.34.  Se no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da notificação de que trata o item. 4.33, não 

houver manifestação da autoridade responsável pela restrição judicial ou policial, estará o órgão de 

trânsito autorizado a promover o leilão do veículo nos termos do Art. 328 do CTB. 

4.35. A liberação dos bens e das cargas embarcadas, se houver, deverá acontecer de pronto e 

sem custos, que estarão repousados nos custos dos serviços realizados no veículo.  

4.36. A entrega do veículo, após a liberação por parte da Contratante, atenderá a legislação em 

vigor e as disposições deste Termo de Referência, e deverá obedecer às seguintes disposições:  

4.37. O veículo somente será liberado ao proprietário, condutor identificado no documento de 

recolhimento (desde que possuidor legítimo), responsável legal, ou qualquer pessoa autorizada 
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expressamente pelo proprietário mediante procuração pública.  

4.38. Deverão ser efetuadas novas vistoria, na presença da pessoa indicada no subitem anterior.  

4.39. A vistoria para liberação e registro de qualquer reclamação referente a dano no veículo serão 

documentados em formulário próprio para este fim, que deverá ser agrupado no mesmo documento 

relativo à vistoria de entrada.  

4.40. O documento deve fazer expressa referência, de forma clara, da necessidade do registro da 

reclamação de qualquer avaria antes da saída do veículo do depósito.  

4.41. Toda a documentação gerada referente à saída do depósito deve alimentar o sistema 

informatizado de controle do depósito, sem prejuízo do arquivamento da documentação para fins 

de contraprova.  

4.42. Em qualquer das hipóteses de acionamento do serviço o custo do mesmo ficará ao encargo 

do proprietário ou do responsável legal, ficando a Contratante isenta de qualquer ônus ou 

obrigação.  

4.43. As informações relativas às entradas (recolhimento) e saídas (liberações) dos veículos dos 

pátios deverão ser registradas imediatamente no sistema descrito no subitem 7.9.6.  

4.44. Caso o proprietário, condutor ou responsável pelo veículo contrate o próprio serviço de 

remoção acionado pela Contratante para transporte do veículo liberado pelo contratante ao local de 

sua escolha, não são aplicáveis as regras, isentando-se a Contratante (Administração Pública) de 

qualquer responsabilidade.  

4.45. Os serviços deverão ser executados em toda área geográfica do município de Ponta Grossa 

- Paraná.  

4.46.  Deverá declarar, formalmente, que disporá, por ocasião da futura contratação, nos prazos 

estabelecidos no subitem 6.1.1, respectivamente, dos veículos para remoção e do depósito para 

guarda, ambos de acordo com as especificações estabelecidas neste Projeto Básico.  

4.47. Os veículos eventualmente acumulados como passivo nos pátios ao final da contratação 

não serão de responsabilidade da Contratada, cabendo a Contratante removê-los e guardá-los em 

local apropriado antes do final do contrato. 
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4.48. Ao final do contrato, sob qualquer circunstância, a contratada deverá entregar o banco de 

dados com todos os registros fotográficos à contratante. 

5. ESTRUTURA: VEÍCULOS DE REMOÇÃO E CONDUTORES/OPERADORES/VIGILANTES:  

5.1.  A Contratada deverá possuir, no mínimo, veículos-reboque, para recolhimento de veículos 

com Peso Bruto Total até 3.500 Kg, todos com seguro.  

5.2.  A posse ou disponibilidade dos veículos deverá ser comprovada através da propriedade do 

veículo, do contrato de locação ou arrendamento, ou qualquer outro documento legal que lhe dê 

posse ou fruição. 

5.3. O recolhimento de veículos do Tipo: 2 Rodas ou similares (motocicletas, motonetas, 

ciclomotores e quadriciclos), poderá ocorrer em veículo que possibilite o transporte simultâneo de 

mais de uma unidade, podendo ser utilizado reboque/semirreboque para este fim. Nesse caso 

deverá ser observada a segurança do transporte com o uso de esticadores, cabos, suportes, entre 

outros.  

5.4. O recolhimento de veículos do Tipo: Leve (carro, caminhoneta e utilitários), deverá ocorrer 

com guincho do tipo plataforma de auto socorro de movimento hidráulico, deslizante e basculante, 

onde o veículo recolhido é transportado como carga.  

5.5.  O veículo de remoção poderá ser com o mecanismo denominado “asa delta”, observado os 

requisitos necessários à segurança, para o transporte de dois veículos simultaneamente.  

5.6. O recolhimento de veículos do Tipo: Pesado (veículos com PBT acima de 3.500 kg até 

10.000 Kg), e Extra pesado (PBT maior que 10.000kg e com mais de uma combinação), deverá ser 

realizado com guincho do tipo plataforma, lança, guincho mecânico ou outro dispositivo para 

suspensão de um eixo do veículo recolhido.  

5.7.  Não será admitido o uso de cambão, salvo quando o acoplamento ocorrer da forma prevista 

na legislação em vigor para o acoplamento de reboques e semirreboques e com o uso de correntes.  

5.8.  Em nenhuma hipótese será admitido o acoplamento de veículos em que haja a necessidade 

de condutor no veículo tracionado.  

5.9.  Os veículos deverão atender as condições máximas de tração da unidade tratora de modo 
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a transitar com o peso bruto total ou com o peso bruto total combinado com peso por eixo compatível 

com o fixado pelo fabricante, devendo apresentar bom estado de funcionamento e não excederem 

a 8 (oito) anos de fabricação, contados da data do primeiro licenciamento.  

5.10. A Contratante poderá solicitar o reparo ou troca do veículo guincho da Contratada quando 

houver registro de falha, defeito ou qualquer problema que interfira na eficiência do serviço de 

recolhimento de veículos, sobretudo no que tange ao tempo de içamento ou carregamento.  

5.11. O veículo da contratada deverá estar segurado contra danos materiais e pessoais a terceiros 

com valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).  

5.12. A contratada poderá, para movimentação de veículos acima de 3.500 kg, utilizar veículos 

próprios ou de terceiros, responsabilizando-se integralmente pelo cumprimento das regras 

estabelecidas, sem qualquer ônus para a Contratante, sendo que todos deverão ser previamente 

cadastrados junto à mesma, (encaminhar relação dos veículos).  

5.13. Os guinchos deverão possuir, além dos equipamentos obrigatórios previstos na legislação, 

os seguintes equipamentos:  

5.14. Extintor de incêndio: 01 (um) de pelo menos 06 (seis) kg de pó químico seco ou de gás 

carbônico, com observância da validade da carga e do recipiente.  

5.15. Cones: no mínimo 15 (quinze) cones de sinalização nos padrões definidos pela Contratante.  

5.16. Barra sinalizadora: intermitente ou rotativa, na cor amarelo âmbar sobre o veículo, de acordo 

com a legislação vigente, conforme disposto na Resolução 268 do CONTRAN, ou outra que venha 

a substituí-la. 

5.17. Farol de busca portátil de longo alcance com 15m de cabo no mínimo.  

5.18. Régua de sinalização para veículo rebocado na lança, caso haja necessidade de ser 

instalada, com extensor de cabo.  

5.19.  Os caminhões deverão possuir dispositivo móvel tipo smartphone ou tablet, com acesso a 

rede móvel (3G, ou 4G, e wi-fi) dotado de sistema de vistoria de veículos por aplicativo, com 

capacidade para operação on-line e off-line, e impressora portátil remota para impressão dos 

comprovantes de vistoria, capaz de realizar, no mínimo, as tarefas previstas no 4.17.1 deste Termo 
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de Referência.  

5.20. O condutor/operador deverá possuir capacidade técnica para a realização das operações 

contratadas, devendo ser habilitado na categoria correspondente ao veículo conduzido, 

especialmente quando houver acoplamento de veículos.  

5.21. Os funcionários deverão estar uniformizados, identificados e portando equipamentos de 

proteção individual (EPI) nos termos da legislação vigente.  

5.22. Os condutores/operadores e ajudantes deverão ser previamente cadastrados junto à 

Contratante. 

5.23. A Contratada não poderá utilizar funcionários cuja conduta ou antecedentes sejam 

incompatíveis com a execução do serviço contratado, podendo a Contratante, a seu critério, 

requerer a substituição.  

5.24. A Vigilância deverá ser 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias na semana, por 

profissional devidamente qualificado, sendo no período das 19:00 as 07:00 vigilância armada. 

6. DO PÁTIO DE RETENÇÃO E GUARDA DE VEÍCULOS.  

6.1. O depósito deverá operar 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia, para 

a entrada de veículos, admitindo-se o regime de plantão para o atendimento de chamadas nos 

finais de semana, feriados e fora do expediente normal, considerado das 08:00 h às 17:00 h.  

6.2. A contratada deverá dispor de linha telefônica exclusiva para atendimento da contratante, e 

quando em regime de plantão, o atendimento deve ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) minutos 

contados a partir da solicitação de abertura do depósito.  

6.3. A Contratada deverá disponibilizar, no mínimo, 06 pontos de atendimento em call center, 

para atendimento ao usuário e aos arrematantes dos leilões. 

6.4. A entrega de veículos liberados deverá ocorrer em dias úteis das 08:00 as 16:00.  

6.5. As informações sobre os horários deverão ser fixadas em local visível aos usuários na parte 

externa do depósito, com indicação do número do telefone para chamada em horário de plantão.  

6.6. No mesmo local deverão estar descritos os valores de cada um dos serviços prestados.  
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6.7.  Todo e qualquer atendimento ao cidadão deverá ocorrer de forma respeitosa e cortês, 

provendo-o de todas as informações necessárias para resolver seu problema.  

6.8. O depósito deverá possuir espaço físico suficiente para armazenar os veículos que se 

utilizarem do seu serviço, permitindo o acesso dos fiscais 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive 

finais de semana e feriados, sendo responsabilidade exclusiva da contratada a guarda do veículo.  

6.9. O Pátio disponibilizado poderá ser compartilhado por outros contratantes da empresa. Neste 

caso, em que o pátio seja compartilhado, deverá haver uma separação física entre as áreas de uso 

da Contratante e dos demais usuários.  

6.10.  O local deverá possuir, no mínimo, os seguintes requisitos:  

6.10.1. Uma área administrativa com espaço coberto destinado ao atendimento ao público, com 

recepção e espera, com aparelhos de ar condicionado, controle de chamada de atendimento por 

senhas, dotados de sanitários individualizados para homens e mulheres adaptados para deficientes 

físicos.  

6.10.2. Estrutura coberta para veículos com área mínima de 1.200m².  

6.10.3. Área de circulação e atendimento ao público fisicamente separada da área de depósito e 

guarda de veículos.  

6.10.4. Local para a colocação dos objetos encontrados no interior do veículo na situação prevista 

no item 4.25.  

6.10.5. Ser cercado por muro com altura mínima de 2 (dois) metros com cume envolto por 

concertina.  

6.10.6. Sistema de iluminação compatível com a dimensão da área, preferencialmente econômica 

e ecológica, com projeto de iluminação por LED alimentado por energia solar.  

6.10.7. Sistema de controle de entrada e saída de veículos, através de um único portão e, 

monitoramento por câmeras de todas as atividades do depósito.  

6.10.8. As imagens de segurança do pátio, contendo entrada e saída de todos os veículos, deverão 

ser gravadas e arquivadas por no mínimo 30 (trinta) dias, com cópias enviadas aos Fiscais do 
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Contrato em mídia apropriada sempre que solicitado.  

6.10.9. O pátio deverá estar permanentemente limpo e sem mato. As edificações deverão estar 

permanentemente limpas, principalmente a área de atendimento ao público e os banheiros.  

6.10.10. Esteja localizado na área urbana na cidade de Ponta Grossa, e com fácil acesso em rua 

pavimentada.  

6.10.11.  Atender o disposto na Lei 13.146/2015, que trata da Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência) e suas alterações.  

6.10.12. Área necessária para guarda dos veículos não deverá ser inferior a 6.000 m². 

6.10.13. A área, em metros quadrados, se refere à porção do terreno destinado ao depósito de 

veículo, excluindo as instalações descritas neste termo.  

6.11.  A Contratada deverá permitir, por ocasião de leilão, sob responsabilidade da Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte, a visitação dos interessados aos veículos recolhidos, devendo 

manter pessoal para cuidar da segurança durante visitação que ocorrerá nos dias, horários e regras 

estabelecidas no edital do respectivo certame.  

6.12. A Contratada deverá utilizar como depósito somente imóvel em situação regular junto à 

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, e outros órgãos competentes e apresentar em 30 (trinta) dias 

Alvará de funcionamento emitido pela Prefeitura municipal de Ponta Grossa, Vigilância 

Sanitária e Corpo de Bombeiros.  

6.13. A Contratada deverá possuir para o depósito apólice de seguro no valor mínimo de 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); contra incêndio, alagamento, desmoronamento e outras 

circunstâncias, conforme o caso.  

6.14. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá dispor de instalações, veículos, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários em quantidades suficientes para execução do 

serviço e atendimento das exigências da Contratante.  

6.15. Todo o pátio deverá passar por processo de desinsetização e desratização semestralmente, 

o qual deverá ser comprovado pela Contratada.  

Edital  (0879809)         SEI SEI64806/2020 / pg. 240



 

 

 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 

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

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

 

  

   

 

 

 

39 
 

6.16. O pátio não deverá estar localizado em regiões com histórico de alagamento e também não 

deverá possuir vagas em áreas sujeitas ao acúmulo de água.  

6.17. Serão concedidos prazo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato para adequação 

dos veículos e depósito às regras, podendo, a critério da Contratante, ser prorrogado por igual 

período, desde que adotadas providências ou iniciadas as obras de adequação. 

 

7.  DA ESTRUTURA FISICA E INSTALAÇÕES DO PATIO 

7.1. O pátio deverá possuir espaço físico de no mínimo 6.000 m²  (seis mil metros quadrados) 

considerando a área de estacionamento, dos quais, 2.500m² (dois mil e quinhentos metros 

quadrados) deverão ser cobertos para veículos removidos/apreendidos sinistrados, por 

determinação do contratante, devendo ainda ter espaço de circulação entre os veículos e estrutura 

das instalações de atendimento ao usuário, permitindo o acesso do contratante, 24 (vinte e quatro) 

horas por dia, inclusive finais de semana e feriados, sendo responsabilidade exclusiva da contratada 

a guarda dos veículos até sua destinação final.  

7.2.  O pátio poderá ser de uso compartilhado, desde que devidamente segregado a área 

destinada a CONTRATANTE, sem prejuízo aos requisitos mínimos informados no subitem anterior.  

7.3.  O pátio deverá possuir ainda, no mínimo, os seguintes requisitos:  

a)  Uma área administrativa com espaço coberto destinado ao atendimento ao público, com 

recepção e espera dotados de bebedouros, sanitários individualizados para homens e mulheres.  

b)  Área de circulação do atendimento ao público fisicamente separada da área de deposito e 

guarda de veículos, devidamente monitorados por câmeras.  

c)  Sala destinada para arquivo das pastas de liberação e guarda dos objetos encontrados no 

interior dos veículos que se encontravam abertos no momento da remoção, monitoramento por 

câmeras.  

d)  Disponibilizar mesa, cadeira e computador com acesso à internet e sistema de gestão do 

pátio da contratada para uso de funcionário do contratante, a fim de acompanhamento dos serviços 
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e fiscalização do contrato.  

e)  Ser cercado por muro eu tela com altura de 2 (dois) metros com cume envolto por concertina. 

f)  Sistema de iluminação compatível com a dimensão da área, preferencialmente econômica 

e ecológica.  

g)  Portão único para entrada e saída dos veículos, sistema de controle dos veículos 

depositados através de etiquetas, tags, chips ou similares para localização destes, sistema de 

monitoramento por câmeras de todas as áreas do pátio.  

h)  As imagens de segurança do pátio, contendo entrada e saída de todos os veículos, deverão 

ser gravadas e arquivadas por no mínimo 12 (doze) meses, com copias enviadas ao gestor do 

contrato em mídia apropriada sempre que solicitado.  

i)  Área de estacionamento para funcionários e clientes fisicamente separadas das vagas 

destinadas ao objeto contratado.  

j)  O pátio deverá estar permanentemente limpo e sem vegetação. As edificações deverão estar 

permanentemente limpas, principalmente a área de atendimento ao público e os sanitários.  

k)  Deverá ser localizado na área urbana do município de Ponta Grossa, com acesso em rua 

pavimentada e que esteja acessível por transporte público.  

l)  Sua estrutura deve atender o disposto na Lei 13.146/015, que trata da Inclusão da Pessoa 

com Deficiência (Estatuto de Pessoa com Deficiência) e suas alterações.  

7.4. A liberação dos veículos deverá ocorrer, no mínimo de segunda a sexta-feira entre 08 h e  18 

h, garantindo o atendimento diário de 08 (oito) horas. 

7.4.1. Nos feriados e finais de semana, o atendimento para liberação poderá ocorrer em regime de 

plantão. 

7.4.2. As informações sobre horários deverão ser fixadas em local visível na parte externa do pátio, 

com indicação de número de telefone para chamada em horário de plantão. 

7.4.3. No mesmo local deverá estar os valores dos serviços prestados. 

Edital  (0879809)         SEI SEI64806/2020 / pg. 242



 

 

 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 

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

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

 

  

   

 

 

 

41 
 

7.5. No caso da lotação da área de estoque de veículos do pátio, caberá à contratada a 

disponibilização de outro local, nas mesmas condições estabelecidas neste instrumento, o qual 

deverá ser informado a contratante, que deverá aprovar o local antes do início de sua operação.  

7.6. A contratada deverá utilizar como deposito somente imóvel com o devido alvará de 

funcionamento.  

7.7. A contratada devera possuir para o pátio, apólice de seguro no valor mínimo de R$ 300.000,00 

(Trezentos mil reais), sendo este contra incêndio, alagamento, desmoronamento e outras 

circunstâncias conforme caso.  

7.8. Para a perfeita execução dos serviços, a contratada deverá dispor de instalação, veiculo, 

equipamento, ferramentas e utensílios necessários em quantidades suficientes para execução dos 

serviços e atendimentos das exigências previstas neste instrumento.  

7.9.  O pátio não deverá estar localizado em regiões de alagamento e deverá ser revestido de 

capa asfáltica ou equivalente que não permita o acumula de agua, afundamento de pavimento, 

devendo ter manutenção periódica para sua conservação.  

7.10.  Após 60 (sessenta dias) dias da emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA deverá 

apresentar plano para destinação de resíduos líquidos e sólidos evitando- se a degradação 

ambiental na(s) áreas(s) do(s) pátio(s) de acordo com as legislações vigentes. 

 

10.  DOS VEÍCULOS REBOQUES: 

10.1. A contratada  deverá disponibilizar, 02 (dois) veículos reboques. 

10.1.1.  Das características do veículo reboque:  

a)  Caminhão guincho, com capacidade de carga mínima de 7 toneladas, PBT homologado 

mínimo de 8.150 kg mínimo 4 cilindros, diesel, motor com capacidade cubica mínima de 3.800 cm³ 

homologado mínimo de 8.150 kg mínimo 4 cilindros, diesel, motor com capacidade cubica mínima 

de 3.800 cm³, potência de 160 cv equipado com plataforma com acionamento de comando 

hidráulico, com no mínimo 7 metros de comprimento e 2,3 metros de largura, com giroflex amarelo 

âmbar sinal intermitente e sistema asa delta, podendo as características e equipamentos serem 
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substituídos em virtude de alteração na legislação.  

10.1.2. Para entrar em operação, cada caminhão reboque deverá dispor, no mínimo:  

a)  05 (cinco) cones, rodilhas, cabo de aço, gancho para içamento e no mínimo de 04 (quatro) 

correias de imobilização de veículo, em boas condições de uso.  

b)  Dispositivo luminoso intermitente ou rotativo, na cor amarelo âmbar sobre o teto do veículo, 

a fim de ser utilizado quando parado e em efetiva operação.  

c)  Dispositivo mecânico com cabo de aço, cuja espessura seja compatível com o peso a ser 

removido. d)  Logomarca de identificação da contratante, afixada nas portas e nas laterais do 

veículo, devendo ser adotado, preferencialmente, placa imantadas moveis contendo a logomarca, 

conforme modelo a ser fornecido pela contratante.  

e)  Macaco do tipo “jacaré “com capacidade de 2 (duas) toneladas.  

f)  Sistema de patins ou similar, que acomodem as rodas dos veículos de forma segura e 

permitida a retirada do veículo trancado do local da remoção. 

g)  Rádio de Comunicação fixa compatível com a rede de comunicação da contratante, com 

antena e instalação apropriada ao veículo ou serviço móvel especializado de comunicação.  

h)  Dispositivo de “asa delta” que permita rebocar outros veículos simultaneamente pelo sistema 

de “levantar” e “puxar”. 

i)  Ter condições de transportar motocicletas ou motonetas amarradas com cinta de segurança 

nas duas rodas.  

j)  Documentação de porte obrigatório, conforme legislação de transito vigente, apólice de 

seguro e autorização de trafego emitido pela CONTRATANTE, dentre outras.  

k)  Atender as condições mínimas de potência em relação ao peso rebocado (Art. 100 do CTB. 

l)  Possuir os equipamentos obrigatórios, eficientes e operantes, de acordo com o estabelecido 

pelo CONTRAN. 

m)  Estar devidamente registrados e licenciados no Órgão Executivo de Trânsito como 
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mecanismo operacional (guincho). 

n)  Encontrar-se em bom estado de funcionamento. 

o)  Apólice de Seguro Contra Terceiros (RCF) com cobertura para Danos Materiais e corporais 

de no mínimo R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), durante a execução do contrato.  

10.2. Diante de qualquer irregularidade referente aos itens elencados, o veículo reboque deverá 

ser recolhido para os devidos ajustes.  

10.3.  No caso de ser constatado algum defeito ou irregularidade, durante a execução do contrato, 

o veículo deverá ser substituído por outro equivalente ou ter a irregularidade solucionada no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas corridas da comunicação formal.  

10.4. O combustível, óleo, lubrificante e demais custos de consumo e manutenção serão de inteira 

responsabilidade da contratada.   

10.5. A idade máxima dos veículos durante o período do contrato será de até 08 (oito) anos de 

fabricação, com apresentação de documentos comprobatória quando da vistoria inicial.  

10.6. O recolhimento de veículo do tipo leve (motocicleta, carro, caminhoneta e utilitários), deverá 

ocorrer com guincho do tipo plataforma de auto socorro de movimento hidráulico, deslizante e 

basculante, cujo veículo recolhido é transportado como carga.  

10.7. O recolhimento de veículos com PBT acima de 3500 kg, ônibus e caminhão, deverá ser 

realizado com guincho do tipo plataforma, lança, guincho mecânico ou outro dispositivo para 

suspensão de um eixo do veículo a ser removido.  

10.8. O(s) fiscal(is) do contrato, a qualquer época, poderão realizar vistoria de fiscalização dos 

veículos reboques, observando o estado geral de conservação, segurança e condições de 

funcionamento dos equipamentos previstos na legislação em vigor e neste termo, bem como a 

documentação exigida aos veículos e aos condutores. 
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11.  DOS FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA 

11.1. Os funcionários da contratada deverão possuir capacidade técnica para a realização das 

operações contratadas, devendo ainda, quando for o caso, ser habilitados na categoria 

correspondente ao veículo conduzido. 

11.2. Os funcionários deverão estar uniformizados, identificados e portando equipamentos de 

proteção individual (EPI) nos termos da legislação vigente e deverão ainda ser previamente 

cadastrados junto à contratante. 

11.3. A contratada não poderá utilizar funcionários cuja conduta ou antecedentes sejam 

incompatíveis com a execução do serviço contratado, podendo a contratante a seu critério, requerer 

a substituição. 

11.4. Caberá à contratada providenciar, sob sua inteira responsabilidade e custos, os uniformes e 

equipamentos de proteção individual obrigatórios para suas equipes de trabalho, que prestarão os 

serviços durante a execução do Contrato. 

11.5. Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI e uniformes deverão ser disponibilizados 

pela contratada aos seus funcionários em quantidade suficiente para uso em todos os dias de 

trabalho. Os EPIs e uniformes deverão ser repostos quando houver qualquer alteração que os 

tornem impróprios para uso, independente de período estabelecido para sua reposição. 

11.6. É obrigatório o uso de uniforme completo (conjunto contendo calça e camisa refletiva, 

protetor solar, boné, creme protetor de pele, botina de segurança, capa de chuva refletiva quando 

for o caso, luva de raspa, óculos de segurança) em atividades externas nas vias do Município de 

Ponta Grossa. Todos os operadores do reboque deverão possuir identificação nominal visível 

(tarjeta fixada no uniforme ou crachá funcional) durante a jornada laboral. 

11.7. Os funcionários que se apresentarem em desacordo com as disposições, além de serem 

impedidos de trabalharem, sujeitarão a contratada às penalidades previstas. 

11.8. O regime de contratação dos funcionários deverá atender a legislação trabalhista vigente e 

suas alterações. 
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12.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

12.1. A contratada deverá: 

12.1.1. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem 

necessários para a adequada prestação dos serviços, de acordo com o § 1º do Artigo 65 da Lei nº 

8.666/93. 

12.1.2. Manter, durante a execução do contrato, as obrigações assumidas para habilitação e 

qualificação exigida na licitação. 

12.1.3. Responsabilizar-se pela manutenção total dos veículos reboques, entendendo-se por 

manutenção total: manutenção preventiva, corretiva, substituição de pneus quando apresentarem 

desgastes excessivos, filtros, óleos, lubrificantes, peças e serviços de qualquer natureza, transporte 

e substituição de veículos, por outros que atendam as especificações deste Termo de Referência, 

sem ônus a contratante. 

12.1.4. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes de impostos, taxas e multas (IPVA, 

DPVAT e licenciamento) dos reboques. 

12.1.5. Recolher o Imposto Sobre Serviço (ISS) relativo à prestação dos serviços no Município de 

Ponta Grossa. 

12.1.6. Assumir integral e exclusivamente toda a responsabilidade no que diz respeito às obrigações 

fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os encargos que porventura venham a incidir sobre o 

objeto deste Termo de Referência. 

12.1.7. Assumir integral responsabilidade pelos danos que causar a contratante ou a terceiros, por 

si ou por seus sucessores e representantes na prestação dos serviços contratados, isentando a 

AMTT de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência desses danos. 

12.1.8. Responsabilizar-se pela condução, treinamento, direção dos trabalhos de seus empregados, 

bem como ao cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária, assumindo integralmente 

qualquer dano causado por seus empregados. 
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12.1.9. Responsabilizar-se por toda mão de obra necessária e seus respectivos custos, como 

despesas de alimentação e deslocamento, para desta forma atender o objeto desta licitação. 

12.1.10. Cumprir com as legislações vigentes, que regula a segurança e medicina do trabalho, bem 

como arcar com os custos do fornecimento de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual, 

EPI, adequados e obrigatórios aos serviços contratados. 

12.1.11. Responsabilizar-se pelo total atendimento da especificação do objeto e se não 

corresponder às especificações solicitadas, será recusado e a contratada ficará sujeita às 

penalidades previstas. 

12.1.12. Relatar a contratante por escrito toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestação dos serviços. 

12.1.13. Não utilizar o nome da contratante em quaisquer atividades de divulgação profissional, em 

cartões de visita, anúncios diversos, impressos, salvo autorização por escrito. 

12.1.14. Prestar os serviços rigorosamente de acordo com as especificações contidas neste Termo 

de Referência, sob pena de aplicação das sanções previstas. Se o serviço prestado estiver em 

desconformidade com as especificações, todas as despesas e os eventuais danos de qualquer 

natureza decorrentes serão atribuídos à contratada. 

12.1.15. Prestar os serviços nos locais indicados pela contratante, no prazo estabelecido, sob pena 

de rescisão e demais sanções previstas na legislação vigente. 

12.1.16.Submeter-se, a qualquer tempo, a inspeção de avaliação do caminhão reboque, pelo fiscal 

do contrato, observando o estado geral de conservação, segurança e condições de funcionamento 

dos equipamentos previstos na legislação em vigor e neste Termo de Referência, bem como a 

documentação exigida aos veículos e aos condutores, cabendo a contratante decidir sobre as 

substituições e reparos necessários. 

12.1.17. Comunicar imediatamente a contratante acidente de trânsito que envolva o caminhão 

reboque, bem como providenciar o devido laudo técnico policial ou outro documento que o substitua 

legalmente. 
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12.1.18. No caso da necessidade da substituição dos veículos deste contrato, substituir por outro 

de iguais características, inclusive com todas as logomarcas da contratante. 

12.1.19. Responsabilizar-se pela limpeza dos veículos reboques e das instalações do pátio, 

inclusive com a observância das normas ambientais em vigor. 

12.1.20. Efetuar por sua conta, a conservação técnica dos veículos, repará-los ou substituí-los, bem 

como as peças desgastadas pelo uso normal, inclusive pelo fornecimento dos materiais de consumo 

e outros que se fizerem necessários para perfeito funcionamento dos veículos, sempre que 

solicitados pela contratante. 

12.1.21. Fornecer, quando solicitado, elementos necessários à avaliação dos serviços, bem como 

dados estatísticos e demonstrativos de custos, relatórios, comprovantes de realização de serviços. 

12.1.22. Manifestar-se, por escrito, sobre os ofícios encaminhados pela contratante, a partir da 

ciência, no prazo máximo de 24 horas de seu recebimento. 

12.1.23. Garantir à contratante  o acesso a documentos relativos aos serviços executados ou em 

execução. 

12.1.24. Responsabilizar-se pelo conserto ou substituição dos veículos sinistrados, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, isentando a contratante de qualquer ônus decorrentes de danos materiais, 

danos a terceiros, perda total, acidentes pessoais e responsabilidade civil. 

12.1.25. Atender aos requisitos de segurança e circulação de veículos, estabelecidos pelo Código 

de Trânsito Brasileiro, pelas Resoluções do CONTRAN, pela legislação local e demais legislações 

vigentes. 

12.1.26. Fornecer e arcar com os custos do encaminhamento de carta registrada (AR) aos 

proprietários/responsáveis, formulários, impressos e adesivos discriminados neste instrumento, em 

quantidades suficientes para a execução do serviço. 

12.1.27. Manter durante toda a vigência contratual os veículos à disposição da contratante, em 

perfeitas condições de uso. 

12.1.28. Não utilizar o reboque para fins alheios aos interesses da presente contratação, salvo para 

sua manutenção preventiva ou corretiva, ou com autorização por escrito da contratante. 
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12.1.29. Atender a legislação de trânsito vigente quanto à montagem da plataforma do reboque. 

12.1.30. Atender rigorosamente as legislações vigentes sobre ao controle da emissão de poluentes 

do motor do reboque. 

12.1.31. Manter em seu quadro funcional encarregado operacional responsável em controlar a 

atuação funcional de seus empregados e supervisionar os serviços realizados, bem como a planilha 

de horários, folgas trabalhadas, descanso semanal remunerado, faltas, etc., indicando à contratada 

o supervisor direto dos serviços. 

12.1.32. Fornecer mensalmente a contratante, relatórios gerenciais das atividades previstas neste 

Termo de Referência, seja por acesso a sistemas e por relatório físico, devidamente assinado por 

responsável designado pela contratada  

12.1.33. Integrar-se aos sistemas informatizados da contratante, sem ônus, durante o período 

contratual. 

 

13.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

13.1. A contratante deverá: 

13.1.1.  Acompanhar, fiscalizar, controlar o recebimento dos valores de repasse, ficando também 

responsável pela validação do serviço prestado pela contratada. 

13.1.2. Fornecer, a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação, por escrito, da 

contratada, ressalvados os casos de urgência, informações adicionais para dirimir dúvidas e orientá-

la, em todos os casos omissos, do presente Termo de Referência. 

13.1.3. Rejeitar no todo ou em parte a prestação do serviço, se estiver em desacordo com o 

estipulado neste Termo de Referência. 

13.1.4.  Administrar a demanda de remoções e demais serviços, de acordo com os limites de 

horários, de pessoal e de equipamentos previstos no presente Termo de Referência. 
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14. DO REAJUSTE: Os preços são reajustados anualmente através de Decreto Municipal, por 

ocasião da correção do valor da VR. 

 

 

15. DAS TARIFAS A SEREM PRATICADAS conforme Art. 12 do Decreto nº 16.978, de  

14/02/2020. 

15.1. . O valor da VR (Valor De Referência) conforme Decreto de 16.755, de 18/12/2019 é de  

R$ 83,79 (oitenta e três reais e setenta e nove centavos). 

 

I – pelos serviços de remoção: 

Tipo Percentual de 1 VR 

d) Veículo  até 01,8 tonelada 200% 

e) Veículo acima de 1,8 tonelada 300% 

f) motos 100% 

II – pela estadia do veículo no PMRV 

Tipo Percentual de 1 VR 

d) Veículo  até 01,8 tonelada 70% 

e) Veículo acima de 1,8 tonelada 100% 

f) motos 50% 

 

 

16 – FISCALIZAÇÃO: A fiscalização ficará a cargo da Comissão de Pátio nomeada através da 

Portaria 008/2020. 

 

17. DO PAGAMENTO 

17.1. A Contratante não fará nenhum tipo de pagamento à contratada ou a terceiros. 

17.2. A Contratada fica condicionada aos valores pactuados na  licitação, a serem cobrados 

dos proprietários ou responsáveis dos veículos, aos serviços nas condições do Edital. 
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ANEXO 02 – MODELO DE PROPOSTA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020 

 

OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA, ARMAZENAMENTO E 

ACAUTELAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES,  E A IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO 

INTEGRADA E INFORMATIZADA APOIADA EM BANCO DE DADOS DOS PROCESSOS 

DECORRENTES DAS APREENSÕES/REMOÇÕES REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PONTA 

GROSSA. 

 

LANCE OFERTADO - EM PERCENTUAL:    xx%  (XIS POR CENTO) sobre cada serviço 

prestado aos proprietários ou responsáveis pelos veículos apreendidos e guardados no 

pátio. 

A proposta deverá ser apresentada no máximo com duas casas decimais.  

 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (sessenta) dias. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA  
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ANEXO 03 –  MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0022020 

 

A Empresa ________________________________, CNPJ/MF Nº _______________, sediada 

(endereço completo), DECLARA: 

 

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

qualquer de suas esferas.  

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

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

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

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

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

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854/99 e 

Lei Federal nº 8666/93. 

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

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

requisitos exigidos. 

6. Que não possui em seu quadro de funcionário ou quadro societário nenhum servidor 

público, ou membro comissionado deste órgão direto ou indireto da Administração Municipal, sob 

qualquer regime de contratação. 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

Em ___ de ____________ de ____. 

                                                              ______________________ 

Diretor ou Representante Legal 

 

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

rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal, e 

deverá ainda constar todos os dados da empresa, tais como: Razão Social, Endereço completo, 

Telefone fixo e celular, CNPJ, e-mail 
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ANEXO 04 – MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE ME/EPP E DE 

FATURAMENTO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020 

Razão Social: ____________________________________________________ CNPJ/MF Nº 

_______________, Endereço Completo____________________________________, 

DECLARAMOS para todos os fins de direito, e sob pena de incorrer no Art. 90 da Lei 8.666/93, que 

a empresa está enquadrada como ME/EPP, nos termos da LC 123/2006 e suas alterações. 

DECLARAMOS sob as penas da lei e com a fé do grau do Contador da empresa, o faturamento 

mensal e acumulado do último exercício e aquele referente aos meses do atual exercício (exceto 

para MEI). 

DECLARAMOS ainda,  que estamos ciente de que serão realizadas auditorias, por 

amostragem, junto aos órgãos da Receita Federal, Estadual e Municipal, com a finalidade de 

comprovar a veracidade do enquadramento como ME/EPP, sendo que, uma vez constatada 

irregularidade, poderá ocorrer responsabilização civil, administrativa e criminal na forma da Lei 

Federal 12.846/2013 e demais legislações pertinentes. 

Faturamento R$ Faturamento R$ 

Janeiro/2019  Janeiro/2020  

Fevereiro/2019  Fevereiro/2020  

Março/2019  Março/2020  

Abril/2019  Abril/2020  

Maio/2019  Maio/2020  

Junho/2019  Junho/2020  

Julho/2019  Julho/2020  

Agosto/2019  Agosto/2020  

Setembro/2019  Setembro/2020  

Outubro/2019  [...]  

Novembro/2019    

Dezembro/2019    

TOTAL TOTAL 

Em, __de ________________de ____. 

Diretor ou Representante Legal/Contador responsável pela Empresa informando o CRC 
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ANEXO 05 – MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO Nº 0XX/2020  

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A AUTARQUIA 

MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE E A EMPRESA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

CONTRATANTE AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, pessoa jurídica de 

direito público interno, com sede na Rua Doutor Colares - 750, CEP 84.010-010, 

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

Presidente, em pleno exercício de suas funções, Sr. xxxxxxxxxxxxxxx, 

brasileiro, portador do RG xxxxxxxxxxxx e CPF xxxxxxxxxxxxxx, residente e 

domiciliado na 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; e 

CONTRATADA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, 

estabelecida a Rua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – cidade de 

XXXXXXXXXXX, CEP xxxxxxxxxx, fone (xx) xxxxxxxxxxxxxxxxx, email: 

xxxxxxxxxxxx, CNPJ xxxxxxxxxxxxx, representado pelo SR.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, RG nº XXXXXXXXXXX e CPF 

XXXXXXXXXXXX, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, 

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

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO, 

DEPÓSITO E GUARDA, ARMAZENAMENTO E ACAUTELAMENTO DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES, E A IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA E INFORMATIZADA 

APOIADA EM BANCO DE DADOS DOS PROCESSOS DECORRENTES DAS 

APREENSÕES/REMOÇÕES REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, a ser realizado 

em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito de 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 0x/2020, e conforme SEI nº 53.487/2020 regendo-se pela Lei nº 

8.666/93 e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da 

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

responsabilidades das partes. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES 

2.1. Este Termo contratual vincula-se ao Edital de Concorrência nº   /2020 e à proposta 

vencedora. 

2.2.. O valor da VR (Valor De Referência) conforme Decreto de 16.755, de 18/12/2019 é de  

R$ 83,79 (oitenta e três reais e setenta e nove centavos). 

 

2.3. Valores cobrados para as atividades realizadas com desconto de    % (), 

conforme Art. 12 do Decreto nº 16.978, de  14/02/2020. 

I – pelos serviços de remoção: 

Tipo Percentual de 1 VR 

g) Veículo  até 01,8 tonelada 200% 

h) Veículo acima de 1,8 tonelada 300% 

i) motos 100% 

II – pela estadia do veículo no PMRV 

Tipo Percentual de 1 VR 

g) Veículo  até 01,8 tonelada 70% 

h) Veículo acima de 1,8 tonelada 100% 

i) motos 50% 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS: 

3.1. O preço do presente ajuste é o LANCE OFERTADO - EM PERCENTUAL:    xx%  (XIS POR 

CENTO), sobre serviços prestados conforme tabela acima 
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3.2. Nenhum valor adicional poderá ser cobrado do proprietário ou responsável pelo veículo, 

pelos serviços objeto de contrato, além dos valores estabelecidos. 

3.5.Em qualquer caso, não poderá ser cobrado valor algum da Contratante com fundamento 

nos serviços objeto deste contrato. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.1.   Para a presente contratação é dispensada a disponibilidade orçamentária, vista que 

a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte – AMTT é isenta de toda e qualquer despesa 

referente ao objeto. 

4.2. CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE VIGÊNCIA 

5.1.  O contrato terá a vigência de  12 (doze) meses, podendo ser renovado nos termos da Lei 

8.666/93.  

5.2.    A contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as 

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

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

5.3.  O prazo referido nesta cláusula poderá ser prorrogado por acordo entre as partes mediante 

termo aditivo. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS LOCAIS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

6.1. Município de Ponta Grossa. 

 

CLAUSULA SETIMA -  DO PAGAMENTO 

7.1.  A Contratante não fará nenhum tipo de pagamento à contratada ou a terceiros. 

17.2. A Contratada fica condicionada aos valores pactuados na  licitação, a serem cobrados 

dos proprietários ou responsáveis dos veículos, aos serviços nas condições do Edital. 

 

7. CLAUSULA OITAVA  - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSAO 
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8.1.  A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ficará a cargo da Comissão de Pátio nomeada 

através da Portaria 008/2020, composto pelos seguintes servidores: Sandra Terezinha 

Batista, Aramis Pontes e Eleni Adriana Zanardini.(endereço e documento inserir) 

8.2. Ficará a cargo da Comissão exercer ampla e permanente fiscalização durante toda a 

execução do contrato, bem como estabelecer parâmetro e diretrizes na execução dos mesmos. 

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

eficiência, segurança e pontualidade dos serviços, podendo a Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte tomarem toda e qualquer decisão para assegurar a execução do Contrato. 

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

lhe garantido, inclusive o acesso a documentos relativos aos serviços executados ou em execução. 

8.5.  A contratada deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas pelo 

fiscal. 

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

especial aplicação das sanções, solicitar alterações. 

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 a verificação da conformidade dos materiais e serviços 

objeto deste contrato para confirmar se a prestação de serviço ocorrer de forma satisfatória. 

 

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE DOS PREÇOS E DA SUBCONTRATAÇÃO: 

9.1. Os preços são reajustados anualmente através de Decreto Municipal, com ocasião da 

correção do valor da VR. 

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

jurídica. 
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CLAUSULA DECIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Acompanhar, fiscalizar, controlar o recebimento dos valores de repasse, ficando também 

responsável pela validação do serviço prestado pela contratada. 

10.2. Fornecer, a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação, por escrito, da 

contratada, ressalvados os casos de urgência, informações adicionais para dirimir dúvidas e orientá-

la, em todos os casos omissos, do presente contrato. 

10.3. Rejeitar no todo ou em parte a prestação do serviço, se estiver em desacordo com o 

estipulado neste contrato. 

10.4.  Administrar a demanda de remoções e demais serviços, de acordo com os limites de 

horários, de pessoal e de equipamentos previstos no presente contrato. 

10.5. Interromper a continuidade dos serviços que estejam em desacordo com as especificações 

e demais exigências previstas neste contrato. 

10.6. Comunicar à contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas na prestação de serviços, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 

10.7. Aplicar à contratada, quando for o caso, as penalidades cabíveis e em conformidade com a 

disciplina da Lei nº 8.666/1993 e alterações respectivas. 

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

Lei nº 8.666/93 e Legislação Vigente. 

10.9. 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. 

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

 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem 

necessários para a adequada prestação dos serviços, de acordo com o § 1º do Artigo 65 da Lei nº 

8.666/93. 
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11.2. Manter, durante a execução do contrato, as obrigações assumidas para habilitação e 

qualificação exigida na licitação. 

11.3. Responsabilizar-se pela manutenção total dos veículos reboques, entendendo-se por 

manutenção total: manutenção preventiva, corretiva, substituição de pneus quando apresentarem 

desgastes excessivos, filtros, óleos, lubrificantes, peças e serviços de qualquer natureza, transporte 

e substituição de veículos, por outros que atendam as especificações deste contrato, sem ônus a 

contratante. 

11.4. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes de impostos, taxas e multas (IPVA, 

DPVAT e licenciamento) dos reboques. 

11.5. Recolher o Imposto Sobre Serviço (ISS) relativo à prestação dos serviços no Município de 

Ponta Grossa. 

11.6. Assumir integral e exclusivamente toda a responsabilidade no que diz respeito às obrigações 

fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os encargos que porventura venham a incidir sobre o 

objeto deste contrato 

11.7. Assumir integral responsabilidade pelos danos que causar ao contratante ou a terceiros, por 

si ou por seus sucessores e representantes na prestação dos serviços contratados, isentando a 

contratante de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência desses danos. 

11.8. Responsabilizar-se pela condução, treinamento, direção dos trabalhos de seus empregados, 

bem como ao cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária, assumindo integralmente 

qualquer dano causado por seus empregados. 

11.9. Responsabilizar-se por toda mão de obra necessária e seus respectivos custos, como 

despesas de alimentação e deslocamento, para desta forma atender o objeto desta licitação. 

11.10.  Cumprir com as legislações vigentes, que regula a segurança e medicina do trabalho, bem 

como arcar com os custos do fornecimento de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual, 

EPI, adequados e obrigatórios aos serviços contratados. 

11.11. Responsabilizar-se pelo total atendimento da especificação do objeto e se não corresponder 

às especificações solicitadas, será recusado e a contratada ficará sujeita às penalidades previstas. 
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11.12. Relatar a contratante por escrito toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestação dos serviços. 

11.13.  Não utilizar o nome da contratante em quaisquer atividades de divulgação profissional, em 

cartões de visita, anúncios diversos, impressos, salvo autorização por escrito. 

11.14. Prestar os serviços rigorosamente de acordo com as especificações contidas neste contrato, 

sob pena de aplicação das sanções previstas. Se o serviço prestado estiver em desconformidade 

com as especificações, todas as despesas e os eventuais danos de qualquer natureza decorrentes 

serão atribuídos à contratada. 

11.15.  Prestar os serviços nos locais indicados pela contratante, no prazo estabelecido, sob pena 

de rescisão e demais sanções previstas na legislação vigente. 

11.16. Submeter-se, a qualquer tempo, a inspeção de avaliação do caminhão reboque, pelo fiscal 

do contrato, observando o estado geral de conservação, segurança e condições de funcionamento 

dos equipamentos previstos na legislação em vigor e neste Termo de Referência, bem como a 

documentação exigida aos veículos e aos condutores, cabendo a contratante decidir sobre as 

substituições e reparos necessários. 

11.17.  Comunicar imediatamente a contratante acidente de trânsito que envolva o caminhão 

reboque, bem como providenciar o devido laudo técnico policial ou outro documento que o substitua 

legalmente. 

11.18. No caso da necessidade da substituição dos veículos deste contrato, substituir por outro de 

iguais características, inclusive com todas as logomarcas da contratante. 

11.19. Responsabilizar-se pela limpeza dos veículos reboques e das instalações do pátio, inclusive 

com a observância das normas ambientais em vigor. 

11.20. Efetuar por sua conta, a conservação técnica dos veículos, repará-los ou substituí-los, bem 

como as peças desgastadas pelo uso normal, inclusive pelo fornecimento dos materiais de consumo 

e outros que se fizerem necessários para perfeito funcionamento dos veículos, sempre que 

solicitados pela contratante. 
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11.21.  Fornecer, quando solicitado, elementos necessários à avaliação dos serviços, bem como 

dados estatísticos e demonstrativos de custos, relatórios, comprovantes de realização de serviços. 

11.22. Manifestar-se, por escrito, sobre os ofícios encaminhados pela contratante, a partir da 

ciência, no prazo máximo de 24 horas de seu recebimento. 

11.23.  Garantir a contratante o acesso a documentos relativos aos serviços executados ou em 

execução. 

11.24.  Responsabilizar-se pelo conserto ou substituição dos veículos sinistrados, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, isentando a contratante de qualquer ônus decorrentes de danos materiais, 

danos a terceiros, perda total, acidentes pessoais e responsabilidade civil. 

11.25.  Atender aos requisitos de segurança e circulação de veículos, estabelecidos pelo Código de 

Trânsito Brasileiro, pelas Resoluções do CONTRAN, pela legislação local e demais legislações 

vigentes. 

11.26.  Fornecer e arcar com os custos do encaminhamento de carta registrada (AR) aos 

proprietários/responsáveis, formulários, impressos e adesivos discriminados neste instrumento, em 

quantidades suficientes para a execução do serviço. 

11.27.  Manter durante toda a vigência contratual os veículos à disposição da contratante, em 

perfeitas condições de uso. 

11.28.  Não utilizar o reboque para fins alheios aos interesses da presente contratação, salvo para 

sua manutenção preventiva ou corretiva, ou com autorização por escrito da contratante. 

11.29.  Atender a legislação de trânsito vigente quanto à montagem da plataforma do reboque. 

11.30.  Atender rigorosamente as legislações vigentes sobre ao controle da emissão de poluentes 

do motor do reboque. 

11.31.  Manter em seu quadro funcional encarregado operacional responsável em controlar a 

atuação funcional de seus empregados e supervisionar os serviços realizados, bem como a planilha 

de horários, folgas trabalhadas, descanso semanal remunerado, faltas, ou outros, indicando à 

contratada, o supervisor direto dos serviços. 
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11.32.  Fornecer mensalmente a contratante, relatórios gerenciais das atividades previstas neste 

Termo de Referência, seja por acesso a sistemas e por relatório físico, devidamente assinado por 

responsável designado pela contratada.  

11.33.  Integrar-se aos sistemas informatizados da contratante, sem ônus, durante o período 

contratual. 

11.34. Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos em plena conformidade com os 

termos e especificações previstos neste contrato. 

11.35. Comunicar à Contratante, os motivos que impossibilitem o cumprimento de prazo previsto, 

com a devida comprovação. 

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

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo 

comunicar à contratante a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições. 

11.37.  Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que 

comprovem o cumprimento das obrigações quanto a legislação em vigor assumidas no contrato, 

em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

11.38.  Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou 

morais ocasionados à Contratante e/ou a terceiros, na execução do objeto do contrato a ser firmado, 

isentando a Autarquia de toda e qualquer responsabilidade. 

 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO: 

12.1.   O Contratado reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa, previstos no Art. 77 da Lei 8.666/93. 

12.2.  Este contrato poderá ser rescindido: 

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

Lei 8.666/93. 

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

Administração. 

12.2.3.  Judicialmente, nos termos da legislação. 

Edital  (0879809)         SEI SEI64806/2020 / pg. 264



 

 

 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 

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

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

 

  

   

 

 

 

63 
 

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 – DAS PENALIDADES 

13.1. O licitante vencedor estará sujeito às penalidades previstas na Lei Municipal nº 8.393/2005. 

13.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da proposta, pela inexecução total do 

contrato, e em caso de rescisão contratual por inadimplência da contratada. 

13.3.  Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução 

parcial ou qualquer outra irregularidade. 

13.4. Multa parcial de 2% (dois por cento) sobre o saldo previsto e não medido das parcelas do 

cronograma físico financeiro, quando das respectivas medições, desde que o referido atraso parcial 

não seja devidamente justificado. 

13.5. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor de cada serviço não realizado, por 

dia que exceder o prazo para fornecimento do objeto. 

13.6. Suspensão do direito de licitar e contratar, junto a Autarquia Municipal de Transito e 

Transporte, pelo prazo que for determinado pela presidência desta AMTT, segundo a natureza da 

falta e o prejuízo causado a este órgão, de acordo com a Lei Municipal nº 8.393/05. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA POLITICA ANTICORRUPÇÃO 

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

a legislação cabível, incluindo, mas não se limitando a legislação brasileira anticorrupção, a 

legislação brasileira contra a lavagem de dinheiro, assim como os termos do Decreto Municipal 

6.615/2013.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA 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 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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16.1.   Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do Art. 110 da Lei Federal 

8.666/93 com as alterações posteriores. 

16.2.  O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a execução 

deste contrato, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no cronograma ocorra após seu 

vencimento. 

16.3.  As partes elegem o foro da Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná, como domicílio 

legal, para qualquer procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento 

equivalente. 

Por estarem de acordo, assinam o presente Contrato. 

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

dos demais documentos vinculados ao presente. 

16.5.  Justas e contratadas firmam as partes o presente instrumento, juntamente com as 

testemunhas presentes ao ato. 

Ponta Grossa,  XX de XXXXX de 2020. 

 

 

 

       XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX          PRESIDENTE AMTT 

 

 

               Testemunhas: 

      

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                         

XXXXXXXXXXXXXXXXX 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PONTA GROSSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2020

A Prefeitura do Município de Ponta Grossa, 
Estado do Paraná, realizará na sua sede, à Av. 
Visconde de Taunay, n.º 950, 2º andar, em 9 de 
Novembro de 2020, às 13h30min, licitação para:
Lote 1 - Pavimentação asfáltica das RUAS 
SEM DENOMINAÇÃO “A”, trecho R Erveira 
x R Quaresmeira, “B”, trecho R Quaresmeira 
x R Araça, “C”, trecho R Araça x R Goiabeira 
e “D”, trecho R Goiabeira x R Acácia, Núcleo 
Habitacional Santa Paula I, Bairro Contorno, valor 
máximo: R$ 507.988,41.
Lote 2 - Pavimentação asfáltica da RUA URAÍ, 
trecho R Londrina x R São Josafá, Vila Santo 
Antônio, Bairro Nova Rússia, valor máximo: 
R$ 95.974,43.
Lote 3 - Pavimentação asfáltica das RUAS 
CESÁRIO BREUS, trecho R Antônio Saad 
x R Isaias da Luz, ISAIAS DA LUZ, trecho R 
Cesário Breus x R Engenheiro Anisio Calasans, 
ENGENHEIRO ANISIO CALASANS, trecho R 
Isaias da Luz x R Renê Gomes Napoli, Jardim 
Residencial Atlanta, Bairro Boa Vista, valor 
máximo: R$ 722.154,08.
Maiores informações, bem como a íntegra do 
Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao 
Departamento Administrativo da Secretaria 
Municipal de Planejamento, sito à Av. Visconde 
de Taunay, 950, no horário das 12h às 18h, fone 
42-3220-1304, site http://servicos.pontagrossa.
pr.gov.br/portaltransparencia/licitacoes.
Celso Augusto Sant’Anna - Secretário Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RESERVA

PORTARIA Nº. 2.950, DE 21 DE 
OUTUBRO DE 2020.

Súmula: Homologa o resultado do 
Processo Licitatório Pregão Presencial nº. 
050/2020, adjudicando o objeto do Edital 
ao vencedor.
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
RESERVA, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais,
R E S O L V E
Art. 1º Homologar o resultado do 
Processo Licitatório Nº. 050/2020, 
modalidade Pregão Presencial, que 
considerou como vencedor para o lote 
constante do Edital 050/2020 – Pregão 
Presencial, adjudicando-lhes o respectivo 
objeto:
I) ATIVA MALL COMERCIO DE 
UTILIDADES LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o n.º 11.663.568/0001-09, vencedora 
para os lotes nº 02 e 06.
II) COMERCIAL PRINT LUX 
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 
28.818.594/0001-61, vencedora para os 
lotes nº 01 e 03.
III) DANIEL FERNANDES ROMANO 
NETO – PAPELARIA inscrita no CNPJ 
sob o n.º 33.951.571/0001-60, vencedora 
para o lote nº 10.
IV) ELMO PAPELARIA EIRELI, inscrita 
no CNPJ sob o n.º 03.999.762/0001-31, 
vencedora para o lote nº 08.
V) INES LOBACZ SOUZA, inscrita 
no CNPJ sob o n.º 10.609.245/0001-74, 
vencedora para os lotes nº 07, 11, 12 e 13.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO, em 21 de 
outubro de 2020.

FREDERICO BITTENCOURT 
HORNUNG

Prefeito do Município de Reserva
Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

EXTRATO DE CONTRATO 223-2020 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 056/2020 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RESERVA. CONTRATADA: CV MEDICAL EIRELI, 

inscrita no CNPJ sob o n.º 22.888.698/0001-66. OBJETO: Seleção de propostas visando à 

aquisição de kits de Bolsa de Colostomia/Ileostomia, nos termos da solicitação da Secretaria 

Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária.. VALOR TOTAL: R$ 20.190,00 (vinte mil e cento 

e noventa reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 20/10/2020 À 19/10/2021. 

A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE – MUNICÍPIO DE 
PONTA GROSSA – ESTADO DO PARANÁ, através da Coordenadoria de Licitações, 

torna público a realização do seguinte procedimento licitatório: 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2020
ABERTURA: 20/11/2020   HORÁRIO: 14:00

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de remoção, 

depósito e guarda, armazenamento e acautelamento de veículos automotores, e a implantação 

de gestão integrada e informatizada apoiada em banco de dados dos processos decorrentes 

das apreensões/remoções realizadas no município de Ponta Grossa.

Valor: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE SERVIÇOS 

conforme DECRETO 16.978/2020

Maiores informações, bem como a integra do edital e anexos, poderão ser obtidos junto a 

Coordenadoria de Licitações da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, sito a Rua 

Balduíno Taques, 445, no horário das 09h00m ás 17h00m, 

ROBERTO PELLISSARI

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Ponta Grossa

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DA 
INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

PROCESSO Nº 5428/2020
OBJETO: Termo de Colaboração entre o Município de Prudentópolis e o Conselho do 

Faxinal de Paraná Anta Gorda, visando promover a mantença do sistema tradicional 

faxinalense, no qual as terras são tradicionalmente ocupadas para uso comum de pastagens 

bem como a preservação dos recursos naturais, sendo inclusive reconhecidas pelo Governo 

do Estado como Áreas Especiais de Uso Regulamentado (ARESUR).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 31 da Lei nº 13.019/14 e artigo 23, I do 

Decreto Municipal nº 629/2017.

VIGÊNCIA: 01/11/2020 à 31/10/2022.

VALOR: R$ 70.800,00 (setenta mil e oitocentos reais), em repasses mensais de R$ 2.950,00 

(dois mil novecentos e cinquenta reais).

RESUMO DA JUSTIFICATIVA:
Chamamento, com base jurídica supracitada, haja vista tratar-se de organização que, em 

razão da natureza singular do objeto, por ser regional e possuir 80 (oitenta) famílias em 

dos pequenos produtores e moradores do Faxinal de Paraná Anta Gorda, sendo portanto a 

única com capacidade naquela região para alcançar os objetivos aos quais se propõe, gerando 

assim, inviabilidade de competição. Ainda há de se destacar o disposto no Decreto Estadual 

nº 3.446/1997, que cria no Estado do Paraná, as Áreas Especiais de Uso Regulamentado 

- ARESUR, abrangendo porções territoriais do Estado caracterizadas pela existência do 

modo de produção denominado “Sistema Faxinal”, com o objetivo de criar condições para a 

cultural, conciliando as atividades agrosilvopastoris com a conservação ambiental, incluindo 

a proteção da “araucaria angustifolia” (pinheiro-do-paraná).

Prudentópolis, 21 de outubro de 2020.

Adelmo Luiz Klosowski

Prefeito

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DA 
INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

PROCESSO Nº 4452/2020
OBJETO: Termo de Colaboração entre o Município de Prudentópolis e a Associação dos 

Faxinalenses e Agricultores Familiares de Tijuco Preto, Terra Cortada, Taboão e Bananal, 

visando promover a mantença do sistema tradicional faxinalense, no qual as terras são 

agricultura familiar combina apropriação privada e comum, bem como a preservação 

dos recursos naturais, sendo inclusive reconhecidas pelo Governo do Estado como Áreas 

Especiais de Uso Regulamentado (ARESUR).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 31 da Lei nº 13.019/14 e artigo 23, I do 

Decreto Municipal nº 629/2017.

VIGÊNCIA: 01/11/2020 à 31/10/2022.

VALOR: R$ 292.800,00 (duzentos e noventa e dois mil e oitocentos reais), em repasses 

mensais de R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais).

RESUMO DA JUSTIFICATIVA:
Chamamento, com base jurídica supracitada, haja vista tratar-se de organização que, em razão 

da natureza singular do objeto, por ser regional e possuir 310 (trezentos e dez) famílias em 

dos pequenos produtores e moradores do Faxinal de Tijuco Preto, Terra Cortada, Taboão e 

Bananal, sendo portanto a única com capacidade naquela região para alcançar os objetivos 

aos quais se propõe, gerando assim, inviabilidade de competição. Ainda há de se destacar o 

disposto no Decreto Estadual nº 3.446/1997, que cria no Estado do Paraná, as Áreas Especiais 

de Uso Regulamentado - ARESUR, abrangendo porções territoriais do Estado caracterizadas 

pela existência do modo de produção denominado “Sistema Faxinal”, com o objetivo de criar 

condições para a melhoria da qualidade de vida das comunidades residentes e a manutenção 

ambiental, incluindo a proteção da “araucaria angustifolia” (pinheiro-do-paraná).

Prudentópolis, 21 de outubro de 2020.

Adelmo Luiz Klosowski

Prefeito

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DA 
INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

PROCESSO Nº 5615/2020
OBJETO: Termo de Colaboração entre o Município de Prudentópolis e o Conselho 

do Faxinal de Marcondes França, visando promover a mantença do sistema tradicional 

faxinalense, no qual as terras são tradicionalmente ocupadas para uso comum de pastagens 

bem como a preservação dos recursos naturais, sendo inclusive reconhecidas pelo Governo 

do Estado como Áreas Especiais de Uso Regulamentado (ARESUR).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 31 da Lei nº 13.019/14 e artigo 23, I do 

Decreto Municipal nº 629/2017.

VIGÊNCIA: 01/11/2020 à 31/10/2022.

VALOR: R$ 128.400,00 (cento e vinte e oito mil e quatrocentos reais), em repasses mensais 

de R$ 5.350,00 (cinco mil trezentos e cinquenta reais).

RESUMO DA JUSTIFICATIVA:
Chamamento, com base jurídica supracitada, haja vista tratar-se de organização que, em razão 

da natureza singular do objeto, por ser regional e possuir 44 (quarenta e quatro) família em 

dos pequenos produtores e moradores do Faxinal de Marcondes França, sendo portanto a 

única com capacidade naquela região para alcançar os objetivos aos quais se propõe, gerando 

assim, inviabilidade de competição. Ainda há de se destacar o disposto no Decreto Estadual 

nº 3.446/1997, que cria no Estado do Paraná, as Áreas Especiais de Uso Regulamentado 

- ARESUR, abrangendo porções territoriais do Estado caracterizadas pela existência do 

modo de produção denominado “Sistema Faxinal”, com o objetivo de criar condições para a 

cultural, conciliando as atividades agrosilvopastoris com a conservação ambiental, incluindo 

a proteção da “araucaria angustifolia” (pinheiro-do-paraná).

Prudentópolis, 21 de outubro de 2020.

Adelmo Luiz Klosowski

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RESERVA

EXTRATO DE CONTRATO 218-2020 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 054/2020 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
RESERVA. CONTRATADA: CORREA 
REFRIGERAÇÃO LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o n.º 10.861.108/0001-
22. OBJETO: Seleção de propostas 
visando a contratação de pessoa jurídica 
especializada para execução de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva 
em equipamentos hospitalares com o 
fornecimento de peças e serviços de mão 
de obra nos termos da solicitação da 
secretaria de saúde e vigilância sanitária, 
conforme lote n° 01. VALOR TOTAL: 
R$ 301.941,08 (Trezentos e um mil 
novecentos e quarenta e um reais e oito 
centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 
14/10/2020 À 13/10/2021.

PUBLICAÇÃO LEGAL

“EDITAL DE CONVOCAÇÃO –
 ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA”

1. 
Senhores Associados para comparecerem à Assembléia Geral Ordinária, na Sede da Associa-

ção, à Rua Maquinista Eleodoro Jacinto, 65, nesta Cidade, nas seguintes datas:

a) No dia 22 de novembro de 2020, em primeira chamada às 13:00h, com 50% dos associa-

dos, no mínimo, em condições de votar, e em  segunda chamada as 14:00h, com qualquer 

número de sócios, para deliberar sobre a ordem do dia referente a “Eleição do Corpo Diretor/

ARHT para triênio Dez/2020 a Dez/2023, de acordo com a letra b) do inciso I do § 2º do art. 

47, do Estatuto Social e conforme a Instrução Normativa nº 001/2011 – (Instrução Normativa 

dos Trabalhos para Eleição do Corpo Diretor/ARHT)”. O término da votação será às 18:00h 

do dia 22 de novembro de 2020.

b) No dia 11 de dezembro de 2020, em primeira chamada às 18:00h, com 50% dos associa-

dos, no mínimo, em condições de votar, e em  segunda chamada as 19:00h, com qualquer 

número de sócios, para deliberar sobre a ordem do dia abaixo:

(a) Discussão e votação da prestação de contas de Diretoria Geral, através do balanço e de-

mais demonstrações relativas ao exercício encerrado em 30 de novembro de 2020, de acordo 

com a letra a) do inciso I do § 2º do art. 47 do Estatuto Social,

(b) Dar posse ao Corpo Diretor/ARHT eleito em 22 de novembro de 2020, para o triênio 

Dez/2020 a Dez/2023, de acordo com a letra c) do inciso I do § 2º do art. 47 do Estatuto 

Social.

2. A presente convocação é feita de acordo com o Art. 45, e no Art 46. do Estatuto Social.

3. As inscrições de chapa deverão ser feitas até o dia 07 de novembro de 2020, conforme art. 

37 do Estatuto Social.

Ponta Grossa, 21 de Outubro de 2020.

 VICTOR HUGO DE OLIVEIRA DANIELE HILGEMBERG

 PRESIDENTE ARHT SECRETÁRIA GERAL
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Um carro com mais de 
R$ 1 milhão em multas foi 
guinchado no Batel na tarde 
de ontem. De acordo com 
a Secretaria de Trânsito de 
Curitiba (Setran), o veículo é 
recordista em multas na cida-
de, somando um total de 366 
ocorrências.

O carro, modelo Citro-
en Xsara Picasso prata, ano 
2001/2002, foi parado na 
Avenida Batel e guinchado 
pela Guarda Municipal. O 
condutor estava com a cartei-
ra de motorista suspensa. No 
total, o débito do carro chega 
a R$ 1.080.070,23, somado 
IPVA e licenciamento a pagar. 
Desse valor, R$ 1.075.089,50 
trata-se somente de multas de 
trânsito.

Entre as infrações cometi-
das pelo motorista, estão os 
registros de dirigir enquanto 
falava ao celular, conversão 
em local proibido, excesso de 
velocidade e dirigir sem a car-
teira de habilitação.

Um homem de 37 anos 
foi preso mais uma vez nesta 
terça-feira (20) por aplicar o 
golpe da falsa venda de imó-
veis em Curitiba. O golpista, 
que já tinha passagem na po-
lícia pelo mesmo crime, foi 
preso em Araucária, região 
metropolitana. O nome do 
homem preso não foi infor-
mado pela Polícia Civil.

Dessa vez, o suspeito te-
ria recebido valores próxi-
mos de R$ 700 mil de víti-
mas que buscavam a locação 
ou compra de imóveis. Sete 
pessoas já denunciaram o 
rapaz à Polícia Civil. Um dos 
casos investigados é da ven-
da de um apartamento na 
Avenida Silva Jardim – área 
nobre de Curitiba.

De acordo com a Delega-
cia de Estelionato, o golpe 
era feito a partir de sites de 
compra e venda de imóveis 
em que o golpista anunciava 
apartamentos como se fosse 
o dono. Para receber o di-
nheiro do interessado, ele 
induzia as vítimas a pagarem 
sinais entre R$ 8 mil e R$ 60 
mil para garantir a compra.

Depois, ele pressionava 
as vítimas a pagarem o res-
tante do valor em um curto 
espaço de tempo dizendo 
que, caso contrário, proces-
saria os clientes. Na sequ-
ência, o golpista entregava 
documentos falsos da ne-
gociação, impedindo as ví-
timas de transferir o imóvel 
para seu nome ou mesmo 
obter financiamento imobi-
liário em bancos.

Carro guinchado 
tem R$ 1 milhão 
em multas

Golpista volta 
a ser preso 
em Curitiba

NOTAS ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/20
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO 
EM VEÍCULO FRIGORÍFICO, NA MODALIDADE DEDICADA E EXCLUSIVA, COM ENTREGAS 
PROGRAMADAS POR ROTEIRIZAÇÃO NO ESTADO DO PARANÁ. ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA: 06 DE NOVEMBRO DE 2020. HORÁRIO: ÀS 10H00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
O Instrumento Convocatório e seus Anexos estão à disposição das empresas interessadas no site 
do SESC PARANÁ www.sescpr.com.br/sesc-parana/licitacoes/, e também no site do Banco do 
Brasil www.licitacoes-e.com.br.

Curitiba, 22 de Outubro de 2020. EMERSON SEXTOS. Diretor Regional.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PROCESSO 23075.073727/2018-75
RDC Nº 009/2020 - UFPR (UASG 153079)

OBJETO: Contratação de empresa de arquitetura ou engenharia para execução de obras 
para adaptação das instalações sanitárias do edifício Dom Pedro II - Campus Reitoria da 
Universidade Federal do Paraná (442,08 m2). TIPO: Maior Desconto. DATA DE ABERTURA: 
18/11/2020, às 10h00min. LOCAL: site http://www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edi-
tal está disponível no site supracitado. Informação: licita@ufpr.br. Curitiba, 20 de outubro de 
2020. Sandra Mara Reis dos Santos – Presidente da Comissão Especial de Licitação.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Câmpus Guarapuava

AVISO DE LICITAÇÃO
SRP Pregão Eletrônico 10/2020 – Aquisição de Materiais de Informática para 
UTFPR Câmpus Guarapuava.
A UTFPR – Câmpus Guarapuava torna público que realizará licitação na 
modalidade Sistema de Registro de Preço (Pregão Eletrônico) para Aquisição 
de gêneros alimentícios. Recebimento das propostas até às 08h30 do dia 
05/11/2020, abertura prevista para o dia 05/11/2020 às 08h30 (horário 
de Brasília) no site comprasgovernamentais.gov.br, edital disponível em                                                                                  
www.comprasgovernamentais.gov.br.

Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Câmpus Guarapuava

AVISO DE LICITAÇÃO
SRP Pregão Eletrônico 11/2020 – Aquisição de Material de Consumo para as 
Coordenações do Câmpus Guarapuava
A UTFPR – Câmpus Guarapuava torna público que realizará licitação na 
modalidade Sistema de Registro de Preço (Pregão Eletrônico) para Aquisição 
de Material de Consumo para as Coordenações. Recebimento das propostas até 
às 08h30 do dia 09/11/2020, abertura prevista para o dia 09/11/2020 às 08h30 
(horário de Brasília) no site comprasgovernamentais.gov.br, edital disponível em 
www.comprasgovernamentais.gov.br.

A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE – MUNICÍPIO DE 
PONTA GROSSA – ESTADO DO PARANÁ, através da Coordenadoria de Licitações, 
torna público a realização do seguinte procedimento licitatório: 
   CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2020
   ABERTURA: 20/11/2020   HORÁRIO: 14:00
 OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços 
de remoção, depósito e guarda, armazenamento e acautelamento de veículos 
automotores,  e a implantação de gestão integrada e informatizada apoiada em 
banco de dados dos processos decorrentes das apreensões/remoções realizadas 
no município de Ponta Grossa.
Valor: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE  SERVIÇOS  
conforme  DECRETO 16.978/2020
Maiores informações, bem como a integra do edital e anexos, poderão ser obtidos 
junto a Coordenadoria de Licitações da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, 
sito a Rua Balduíno Taques, 445, no horário das 09h00m ás 17h00m, 

ROBERTO PELLISSARI
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Ponta Grossa

MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
Pregão Eletrônico Nº 083/2020

Processo N° 111/2020

Objeto: Aquisição de Notebook para a Secretária de Assistência Social através 
da Deliberação nº 089/2019 - CEDCA/PR, conforme condições, quantidades e 

Prefeito

OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA LAPA – PARANÁ 
Rua Amintas de Barros, 251, centro, Lapa PR 

IWAYR MACHADO- OFICIAL 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Faz saber, que atendendo a solicitação feita pela credora Caixa Econômica Federal 
– CEF, CNPJ n.00.360.305/0001-04, nos termos do § 4º do art. 26 da Lei Federal 

Rua Amintas de Barros, n.251-A, centro, Lapa PR, no horário de 08:30 as 11:00 horas e 
MARIO ROBERTO PADILHA 

DE ALMEIDA, CPF/MF nº.015.161.889-50, com endereço à R. Jaime Good, nº.86, 

R$.7.236,28 

esse sujeito a atualização monetária, aos juros de mora e às despesas de cobrança 

Alienação Fiduciária. Caso contrário, será cancelada na forma da Lei. Lapa, 16 de 

República Federativa do Brasil
COMARCA DE

REGISTRO DE IMÓVEIS • 2° OFÍCIO
Serventuária: MARIA LEONOR FERRAZ DALLA RIVA

São José dos Pinhais Estado do Paraná

EDITAL

de São José dos Pinhais, Estado do Paraná...

MARIA LEONOR FERRAZ DALLA RIVA

República Federativa do Brasil
COMARCA DE

REGISTRO DE IMÓVEIS • 2° OFÍCIO
Serventuária: MARIA LEONOR FERRAZ DALLA RIVA

São José dos Pinhais Estado do Paraná

EDITAL

MARIA LEONOR FERRAZ DALLA RIVA

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

OBJETO: O objeto da presente licitação é o registro de preços para contratação 
da realização de serviços de perfuração, coleta, ensaio e laudo de corpos de 
prova padronizados de concretos asfálticos usinados a quente aplicados em 
pavimentos de vias públicas municipais, estaduais ou federais localizadas 

DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 05 de NOVEMBRO de 2020 às 
09h30min www.gov.br/compras

Curitiba, 21 de outubro de 2020
Jucimara Moura Rocha de Almeida

Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE 
PREÇOS SRA/PR Nº 13/2020

SECRETARIA EXECUTIVA
SECRETARIA DE GESTÃO 
CORPORATIVA
SUPERINTENDÊNCIA 
REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 
NO ESTADO DO PARANÁ

DIVISÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
SERVIÇO DE SUPRIMENTOS

SETOR DE LICITAÇÃO

Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Deputado Aníbal Khury

AVISO DE LICITAÇÃO
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ, através de sua Diretoria de Apoio
Técnico, torna pública a realização do procedimento licitatório disposto a seguir.

Pregão Eletrônico: nº 029/2020
PROTOCOLO: nº 06333-72.2020

Número da Licitação Sistema Banco do Brasil: 840905

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada para prestação dos
serviços de transporte de passageiros por meio de Vans Executivas, Micro-ônibus e Ônibus.

DATA DE ABERTURA – INÍCIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE
PREÇOS: 05/11/2020, às 10h30, no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 17h30 do dia 22/10/2020 até às 10h00 do dia 
05/11/2020, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.

TIPO: MENOR PREÇO
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR DESCONTO LINEAR

VALOR MÁXIMO GLOBAL DA LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME-EPP-MEI

O percentual de desconto ofertado será aplicado linearmente sobre os valores unitários 
constantes no Termo de Referência.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e seus Anexos poderão ser obtidos a partir das 17h30min 
do dia 22/10/2020, no sítio da ALEP – Portal da Transparência http://transparencia.assembleia.
pr.leg.br/ no link “Compras e Licitações”, bem como no endereço: www.licitacoes-e.com.br. Demais 
informações pelo telefone (41) 3350-4003 ou e-mail licitacao@assembleia.pr.leg.br.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 001.001.6000.3390.3914 - Locação de Bens Móveis e Outras 
Naturezas e Intangíveis

Diretoria de Apoio Técnico.
Curitiba, 21 de outubro de 2020.
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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.949 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 202022

§ 5º - As sanções descritas serão aplicadas através de Portaria. Os documentos que compõem o 
projeto e Portaria serão encaminhados à Procuradoria Geral do Município, para que sejam tomadas 
as providências legais. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS PRAZOS 
A vigência deste Termo é da data de sua assinatura até «Vigência». O mesmo poderá ser 
prorrogado através de Aditivo, mediante prévia justificativa e acordo entre as partes. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA DENÚNCIA E RESCISÃO 

O presente Convênio poderá ser denunciado por qualquer dos partícipes, ou rescindido, 
unilateralmente, pelo Município, nos casos de descumprimento de qualquer disposição deste termo 
pela CONVENIADA. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DO FORO 
Para promover a execução do presente termo, ou dirimir eventuais dúvidas que nela possam surgir, 
os partícipes elegem o Foro da Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná, renunciando desde 
já à escolha de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E, por estarem justos e combinados, os partícipes assinam o presente instrumento em 03 ( três ) 
vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas abaixo assinadas. 
 
 
 

Ponta Grossa, «Data_de_Assinatura». 
      

_____________________________ 
Prefeito de Ponta Grossa 

 
_____________________________ 

Presidente da Fundação Municipal de Cultura 
 

_____________________________ 
Proponente 

 
_____________________________ 

Fiscal de contrato 
 
 

Testemunhas:  
 

 
1º ______________________________________      
 
2º ______________________________________ 
 

F M S
F U N D A Ç Ã O  M U N I C I PA L  D E  S A Ú D E

______________________________________________________________________________
CONTRATO Nº 079/2020

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
OBJETO: Prestação de serviço de Locação por 180 (cento e oitenta dias) de Equipamento (Tan-
que Criogênico fixo), bem como manutenção preventiva e corretiva desse sistema e da central de 
suprimentos reserva e painel de segurança para o Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi e Hospital 
da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, incluindo utilização de gás medicinal a granel sobre 
demanda ininterrupta
VALOR: R$ 137.299,92 (Cento e trinta e sete mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa 
e dois centavos)
PRAZO: 180 (Cento e oitenta) dias
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Dispensa nº 42/ 2020
______________________________________________________________________________
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula 
sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 03/12/2020 a 03/12/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, fica acres-
cido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 897.000,00 
(oitocentos e noventa e sete mil reais)

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO N° 027/2020
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS – CIMSAMU
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em razão da execução de serviços extras, implantação de 01 (uma) am-
bulância com equipe de Unidade de Suporte Avançado fica acrescido ao valor contratual, aludido 
na cláusula quarta do instrumento originário o valor mensal de R$ 137.373,51 (Cento e trinta e 
sete mil, trezentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos) , com efeito retroativo a 02 
de março de 2020, totalizando o valor de R$ 1.648.482,12  (Um milhão, seiscentos e quarenta 
e oito mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e doze centavos).
CLÁUSULA SEGUNDA: Face o acréscimo do valor constante da cláusula primeira, a composição 
do novo valor do contrato é R$1.943.940,36 (Um milhão, novecentos e quarenta e três mil, nove-
centos e quarenta reais e trinta e seis centavos).

I P L A N
I N S T I T U T O  D E  P E S Q U I S A  E  P L A N E J A M E N T O  U R B A N O  D E 

P O N TA  G R O S S A

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 O Presidente do Conselho Municipal da Cidade - CMC, usando das atribuições que lhe 
conferem o cargo, nos termos da Lei Municipal 12.223 de 29/07/2015, CONVOCA os Senhores 
Conselheiros para participarem da 7ª Reunião Extraordinária, que será realizada no dia 27 de 
outubro do corrente ano, às 14:00 horas. A reunião será realizada por vídeo-conferência, atra-
vés do aplicativo GOOGLE MEET. Dez minutos antes de iniciar a reunião será enviado um link, via 
e-mail para acesso a página.
            -    Abertura e informes;
            -  Aprovação da pauta;
            -   Alteração da Lei Municipal no 6329/99 incluindo parâmetros para Condomínios Edilícios 

Horizontais de Pequeno Porte;
            -  Processo 1688704/2020 – Alteração de zoneamento de ZR4 para ZCOM, matrícula 

21574 situado na rua Andrade Neves;
            -  Palavra Livre;
            -  Encerramento.
  Conselho Municipal da Cidade, em 20 de outubro de 2020.

CIRO MACEDO RIBAS JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO

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

 A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE – MUNICÍPIO DE PONTA 
GROSSA – ESTADO DO PARANÁ, através da Coordenadoria de Licitações, torna público a reali-
zação do seguinte procedimento licitatório: 

   CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2020
   ABERTURA: 19/11/2020   HORÁRIO: 14:00

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de remoção, depósito 
e guarda, armazenamento e acautelamento de veículos automotores,  e a implantação de gestão 
integrada e informatizada apoiada em banco de dados dos processos decorrentes das apreen-
sões/remoções realizadas no município de Ponta Grossa.
Valor: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE  SERVIÇOS  conforme  
DECRETO 16.978/2020
 Maiores informações, bem como a integra do edital e anexos, poderão ser obtidos junto a 
Coordenadoria de Licitações da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, sito a Rua Balduíno 
Taques, 445, no horário das 09h00m ás 17h00m, 

ROBERTO PELLISSARI
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Ponta Grossa

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

 
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA 21/10/2020  -   SESSÃO ORDINÁRIA
EM SEGUNDA DISCUSSÃO

DO VEREADOR JORGE DA FARMÁCIA
Projeto de Lei Ordinária nº 18/2020:
Dispõe sobre a afixação de cartaz para denúncias de maus-tratos contra animais, nos locais e na 
forma que especifica.

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE
Projeto de Lei Ordinária nº 29/2020:
Promove alterações na Lei nº 6.417, de 05/04/2000, conforme especifica.

DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA
Projeto de Lei Ordinária nº 106/2020:
Promove alteração na Lei nº 10.620, de 30/06/2011, que institui o Programa de Desenvolvimento 
Industrial de Ponta Grossa - PRODESI e o Programa de Desenvolvimento das Indústrias de Con-
fecções Têxteis - PRODICT.

DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 116/2020:
Institui o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico de Ponta Grossa - FMDE.

DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 145/2020:
Altera a Lei Municipal nº 13.540, de 11/09/2019, conforme especifica.

DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA
Projeto de Lei Ordinária nº 199/2020:
Denomina de SÃO JOÃO BOSCO a praça pública situada na confluência das Ruas Neci Nunes 
Ferreira, Antônio Ricetti e Jonir Capri, no Loteamento Residencial Lagoa Dourada II, Bairro Neves, 
nesta cidade.

DO VEREADOR PAULO BALANSIN
Projeto de Lei Ordinária nº 200/2020:
Concede Título de Cidadão Benemérito de Ponta Grossa ao Senhor EVERSON AUGUSTO KRUM.

DO VEREADOR CELSO CIESLAK
Projeto de Lei Ordinária nº 221/2020:
Denomina de ARNO HERBERTO WEISS a Rua “H” do Loteamento Campo Real, Bairro Cará-Ca-
rá, nesta cidade.
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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 2.950 - PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2020 17

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO
 A COMPANHIADE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, pessoa jurídica de 
direito privado, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob o nº81.670.804.0001/08, com 
sede na Rua Balduíno Taques, n° 445, 3º Piso, Ponta Grossa – Paraná, CEP: 84.010-050, re-
presentada neste ato por seu Diretor Financeiro, JOSÉ EDEGAR ALVES DOS SANTOS FILHO, 
domiciliado na Rua Balduíno Taques, 445, 3º Piso, Ponta Grossa – Paraná, CEP: 84010-050, para 
os	devidos	fins,

RESOLVE
 Rescindir unilateralmente o Contrato de Compromisso de Compra e Venda nº 040 do 
Loteamento Parque dos Sabiás, lote 10, quadra 8, e seus respectivos anexos se houverem, 
firmado	com	CAMILA PIASTUCH e ROBERJAN SCRENCOVISKO DOS SANTOS.
 Fundamenta-se no descumprimento do disposto na cláusula 7ª,II do instrumento contra-
tual, acerca obrigatoriedade de residir no imóvel e não ceder a terceiros.
  Com fulcro na disposição contratual acima mencionada, impõem-se às sanções a serem 
aplicadas em virtude da rescisão contratual, qual seja a retomada do imóvel em favor da 
PROLAR, na forma legal e contratual. Observe-se outras medidas de cunho administrativo que 
porventura sejam aplicáveis às particularidades do caso em comento. 
	 Publique-se	o	presente	termo	em	imprensa	oficial,	bem	como	em	jornal	de	grande	circula-
ção, quando assim o exigir.

Ponta Grossa, 05 de outubro de 2020.
JOSÉ EDEGAR ALVES DOS SANTOS FILHO

Diretor Financeiro - PROLAR

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

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
RERRATIFICAÇÃO DE DATA DA CONCORRÊNCIA 002/2020
ABERTURA: 20/11/2020   HORÁRIO: 14:00
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28/10/2020 Email – AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO – Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATY0MDABLWViNDQALWQ2ZjktMDACLTAwCgAQAFkm5yu0DPZLsLLMbBDVPKs%3D 1/1

RE: Concorrencia publica n º 002/2020

AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO <licita.amtt@hotmail.com>
Qua, 28/10/2020 13:41
Para:  Wilson Bovo <wilsonbovo@gmail.com>

Boa tarde.

Conforme edital, informo que o item 7.2.6. deverá ser apresentado anterior a assinatura do contrato,
ou seja, quando solicitado pela Comissão de Licitação.
Não deverá ser apresentado na fase de Habilitação.

a�

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AMTT

De: Wilson Bovo <wilsonbovo@gmail.com> 
Enviado: quarta-feira, 28 de outubro de 2020 12:29 
Para: licita.am�@hotmail.com <licita.am�@hotmail.com> 
Assunto: Concorrencia publica n º 002/2020
 
Boa tarde;
Com relação ao item 7.2.6 do processo licitatório (concorrencia publica) n º 002/2020, CONDIÇÕES
PARA ASSINATURA DO CONTRATO, pode ser apresentado após o processo licitatório ou seja
somente para a assinatura do contrato ou tem que ser apresentado na fase de habilitação ????
grato pela atenção.
favor encaminhar resposta para email (wilsonbovo@gmail.com
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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 2.959 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 04 DE NOVEMBRO DE 2020 7

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° 34/2020 de 26/10/2020
 O Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Ponta Grossa, Es-
tado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 8°, VIII da lei municipal n.º 
8432/2005.  

RESOLVE
Art.1º-  Revogar a Portaria n° 08/2020 de 13/04/2020
Art.2º- Nomear Comissão para Acompanhamento e Fiscalização das Atividades do Pátio Munici-

pal de Recolhimento Veicular, sendo composta pelos seguintes servidores:
 Débora Taís Galdino - Presidente
 Victor Rafael Glitz - Vice-Presidente 
 Eleni Adriana Zanardini - Membro
Art.3º- Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Ponta Grossa, 26 de outubro de 2020.
Roberto Pellissari

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
______________________________________________________________________________

EXTRATO DO CONTRATO  Nº 032/2020
PERMITENTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
PERMISSIONÁRIA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO DEFICINTE VISUAL - APADEVI
OBJETO: Permissão de uso para lanchonete  2
PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses
VIGÊNCIA: 20/06/2020 a 19/06/2022.

 
RUA BALDUINO TAQUES – CENTRO - PONTA GROSSA/PR - TEL. 0800-643-5052 / (42) 3220-1035 

CEP: 84010-010 - e-mail: amttdetra@gmail.com 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
 

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 
 

Em conformidade com o contido na Lei Municipal 13.242/2018, 

informamos alteração em período de teste nos horários da linha 

Castanheira Tarobá. 

Detalhes da operação seguem em anexo. 

 

Castanheira Tarobá 
Útil/ Sábado/ Domingo 

Terminal Uvaranas Bairro 
  05:40 

06:00 06:28 
06:56 07:24 
07:52 08:20 
08:48 09:16 
09:44 10:12 
10:40 11:08 
11:36 12:04 
12:32 13:00 
13:28 13:56 
14:24 14:52 
15:20 15:48 
16:16 16:44 
17:12 17:40 
18:08 18:36 
19:04 19:32 
20:00 20:28 
20:56 21:24 
21:49 22:14 
22:39 23:04 
23:29 23:54 
00:14   

 
 

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

 
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA 04/11/2020  -   SESSÃO ORDINÁRIA
EM REGIME DE URGÊNCIA
EM PRIMEIRA DISCUSSÃO

DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 258/2020:
Altera a Lei nº 12.850, de 24/07/2017.

PARECERES:  CLJR    -    Pela admissibilidade
                         COSPTTMUA  -
                         CDHCS  - 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO
DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 22/2020:
Autoriza o Poder Executivo a anuir no negócio jurídico de alienação do imóvel objeto da matrícula 
nº 32.868, do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa.

DO VEREADOR MAGNO ZANELLATO
Projeto de Lei Ordinária nº 214/2020:
Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos de saúde públicos ou privados que prestem 
serviço sde parto no âmbito do Município de Ponta Grossa, a procederem a comunicação imediata 
de recém nascidos com Síndrome de Down, doenças raras ou com deficiência, às instituições, 
associações ou entidades especializadas que desenvolvam atividades em benefício das pessoas 
com as referidas enfermidades ou deficiência.

DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 233/2020:
Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área de terreno no Distrito Industrial à Indústria Petro-
química Apollo Ltda., conforme especifica.

DO VEREADOR MINGO MENEZES
Projeto de Lei Ordinária nº 236/2020:
Institui o “Dia Municipal do Motociclista Profissional - Motoboy”.

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO
DO VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR
Projeto de Lei Ordinária nº 169/2020:
Denomina de Cabo PM Welinton Rafael Moreira a Rua “L” do Loteamento Campo Real, nesta 
cidade.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso
                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE
Projeto de Lei Ordinária nº 176/2020:
Institui, no âmbito do Município de Ponta Grossa, o “Dia Municipal de Conscientização da Mielo-
meningocele”.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso
                         CECE    - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR
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Anexo  (0884101)         SEI SEI66585/2020 / pg. 1Documentação SEI 66.585/2020 COMISSÃO DO PATIO (0910537)         SEI SEI64806/2020 / pg. 277



 

 
Departamento de Trânsito - AMTT

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

 

Através do presente, solicito autorização desta presidencia para que sejam
alterados os membros da Portaria 08/2020(norma em anexo mov 884101),portaria esta, que
define a comissão para acompanhamento e fiscalização das atividades do Pátio Municipal de
recolhimento de veículos, para os seguintes membros.

Débora Taís Galdino (presidente)

Victor Rafael Glitz (vice presidente)

Eleni Zanardini (membro)

 
 

23 de outubro de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO RODRIGO PONTES, Coordenador-Geral,
em 23/10/2020, às 14:23, 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 0884113 e o código CRC 3B1A552B.

Link de acesso externo: SEI66585/2020

Cota do Processo AMTT/DEPTRAN 0884113         SEI SEI66585/2020 / pg. 2Documentação SEI 66.585/2020 COMISSÃO DO PATIO (0910537)         SEI SEI64806/2020 / pg. 278

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=108971&infra_hash=96735ec7eae8f0f67487794cbe56853e


 

 
Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Ciente, autorizo para substituição.
 

23 de outubro de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO PELLISSARI, Presidente , em
23/10/2020, 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 0884579 e o código CRC 3DE02317.

Link de acesso externo: SEI66585/2020

Cota do Processo AMTT/GABPRES 0884579         SEI SEI66585/2020 / pg. 3Documentação SEI 66.585/2020 COMISSÃO DO PATIO (0910537)         SEI SEI64806/2020 / pg. 279
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

DA

 

PARA PROVIDÊNCIAS
 

23 de outubro de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por SANDRA REGINA PEDROSA RAKOVICZ,
Agente de Trânsito l, em 23/10/2020, às 15:21, horário oficial de brasília, conforme o Decreto
Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0884738 e o código CRC 06D0495C.

Link de acesso externo: SEI66585/2020

Cota do Processo AMTT/CLIC 0884738         SEI SEI66585/2020 / pg. 4Documentação SEI 66.585/2020 COMISSÃO DO PATIO (0910537)         SEI SEI64806/2020 / pg. 280
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

RUA DR. COLARES, 750 – CENTRO - 84010-000 PONTA GROSSA /PR  -  TEL.3220-1035 

PORTARIA N° 34/2020 de 26/10/2020 

 

O Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Ponta 

Grossa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 

art. 8°, VIII da lei municipal n.º 8432/2005.     

 

            RESOLVE 

Art.1º - Revogar a Portaria n° 08/2020 de 13/04/2020 

Art.2º- Nomear Comissão para Acompanhamento e Fiscalização das 

Atividades do Pátio Municipal de Recolhimento Veicular, sendo composta pelos 

seguintes servidores: 

Débora Taís Galdino - Presidente 

Victor Rafael Glitz - Vice-Presidente  

Eleni Adriana Zanardini - Membro 

   
Art.3º - Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação. 
 

 

 
Ponta Grossa, 26 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

Roberto Pellissari 
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 
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Departamento Administrativo - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

Portaria em anexo

 
26 de outubro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por JOSIANE FARIAS KOVALSKI, Assistente de
Administração I, em 26/10/2020, às 14:29, 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 0887895 e o código CRC DDE7AD24.

Link de acesso externo: SEI66585/2020

Cota do Processo AMTT/DA 0887895         SEI SEI66585/2020 / pg. 6Documentação SEI 66.585/2020 COMISSÃO DO PATIO (0910537)         SEI SEI64806/2020 / pg. 282
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

ANEXADO AO SEI 64.806/2020 - CONCORRENCIA PUBLICA 002/2020.

 
06 de novembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
06/11/2020, às 11:04, 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 0910520 e o código CRC 94E9385A.

Link de acesso externo: SEI66585/2020
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06/11/2020 Email – AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO – Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATY0MDABLWViNDQALWQ2ZjktMDACLTAwCgAQACQJ14rtWbRNirkzK60Qas0%3D 1/1

RE: comcorencia publica 002/2020

AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO <licita.amtt@hotmail.com>
Sex, 06/11/2020 16:33
Para:  Wilson Bovo <wilsonbovo@gmail.com>

Considerando seu ques�onamento, informo:
 
"Os carros que encontram-se atualmente no PÁTIO, são de responsabilidade da Autarquia Municipal de
Transito e Transporte, e não serão removidos para o licitante vencedor".

a�

SCHEILA TRIERVEILER
AMTT

De: AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO <licita.am�@hotmail.com> 
Enviado: quarta-feira, 4 de novembro de 2020 17:07 
Para: Wilson Bovo <wilsonbovo@gmail.com> 
Assunto: RE: comcorencia publica 002/2020
 
Boa tarde.

Seu ques�onamento será encaminhado ao responsavel pelo Projeto Básico, e assim que tenha as
informações a mesma será encaminhada a empresa.

a�

SCHEILA TRIEVEILER
AMTT

De: Wilson Bovo <wilsonbovo@gmail.com> 
Enviado: quarta-feira, 4 de novembro de 2020 14:37 
Para: licita.am�@hotmail.com <licita.am�@hotmail.com> 
Assunto: comcorencia publica 002/2020
 
Boa tarde,com relação aos carros que estão no patio atual eles terão que ser removidos pelo licitante
ganhador para o novo patio??????????
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Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

 

Para conhecimento, após envio a Licitação para análise e providências. 
 

12 de novembro de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por STEFANY RIBEIRO CUNHA, Diretora, em
12/11/2020, às 16:40, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0926519 e o código CRC 4074F62A.

Link de acesso externo: SEI71159/2020

Cota do Processo AMTT 0926519         SEI SEI71159/2020 / pg. 6Anexo Copia do SEI de Impugnação (0938672)         SEI SEI64806/2020 / pg. 290



 

 
Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ciente,para providências.

 
13 de novembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO PELLISSARI, Presidente , em
13/11/2020, às 11:19, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0927527 e o código CRC A6AB05BB.

Link de acesso externo: SEI71159/2020

Cota do Processo AMTT/GABPRES 0927527         SEI SEI71159/2020 / pg. 7Anexo Copia do SEI de Impugnação (0938672)         SEI SEI64806/2020 / pg. 291



 

 
Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao

Departamento de Trânsito: A/C SILVIA

Departamento Administrativo: A/C JOSIANE

Considerando a solicitação da empresa Auto Socorro e Mecânica Carvalho para Impugnação da
Concorrência 002/2020, segue SEI para análise e informações, com urgência.

PRAZO PARA RETORNO COM AS INFORMAÇÕES A ESTA LICITAÇÃO: 14:00 hrs  DO DIA
17/11/2020.

 
13 de novembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
13/11/2020, às 15:28, 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 0928833 e o código CRC 962229A6.

Link de acesso externo: SEI71159/2020

Cota do Processo AMTT/CLIC 0928833         SEI SEI71159/2020 / pg. 8Anexo Copia do SEI de Impugnação (0938672)         SEI SEI64806/2020 / pg. 292



 

 
Departamento Administrativo - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

Considerando que o projeto FINAL para contratação não tramitou e nem tão pouco foi elaborado
pelo departamento administrativo, em acordo com as coordenações do DEPTRAN as análises e
informções serão de responsabilidade dos mesmos.

 
16 de novembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por JOSIANE FARIAS KOVALSKI, Assistente de
Administração I, em 16/11/2020, às 16:29, 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 0932134 e o código CRC 58AB2CED.

Link de acesso externo: SEI71159/2020

Cota do Processo AMTT/DA 0932134         SEI SEI71159/2020 / pg. 9Anexo Copia do SEI de Impugnação (0938672)         SEI SEI64806/2020 / pg. 293



 

 
Departamento de Trânsito - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Em resposta a impugnação a concorrência 002/2020, apresentada pela
empresa AUTO SOCORRO E MECÂNICA CARVALHO, tenho a informar que:

O referido edital em momento algum faz a imposição que as empresas
participantes do certame detenham de propriedade no municipio e sim exige-se que o imóvel
esteja em situação regular junto a prefeitura de Ponta Grossa e apresente os devidos alvarás,
conforme item 6.12 do mesmo,portanto é extremamente equivocado afirmar que é exigido
propriedade prévia no edital.

É importante destacar que é dever da administração pública, ao realizar
procedimentos licitatórios, exigir documentos que comprovem que as empresas participantes
atuem em ramos compativeis com o do objeto licitado, em específico que atestem as devidas
condições para a eficiência na prestação do serviço, por isso, se faz necessária a
comprovoção de que a empresa participante do certame detenha de toda a infraestrutura e
equipamentos necessários para a prestação do serviço licitado.

Vale informar ainda, que o item 6.17, evidência que: "serão concedidos
30(trinta) dias, a contar da assinatura do contrato para a adequação dos veículos e depósito
as regras, podendo a critério da contratante, ser prorrogado por igual período desde que
adotadas providências ou iniciadas as obras de adequação".

Portanto fica evidente que o período citado refere-se ao inicio das obras de
adequação, sendo assim,entende-se que o prazo é exequivel para a empresa vencedora do
certame, desta forma, cumprindo as exigências do edital. Vale informar ainda que cada
municipio detem de suas peculiaridades e necessidades, portanto não é conveniente e nem
oportuno comparar o edital de outros locais com o elaborado por este órgão.

Em relação aos questionamentos do estudo de viabilidade econômica e
financeira onde a impugnante solicita informações relativas a volume de remoções, tempo de
estadia de veículos, percentuais de veículos com ordens judiciais, vale informar que o
Município de Ponta Grossa não possui contrato para tal modal atualmente,e nunca possuiu,
portanto não detemos de meios para levantar tais informações com exatidão e trazer tais
dados de forma estimada poderá gerar falsas espectativas que não condizem com a realidade.

Por fim informo que deverá ser considerado a área coberta de 1.200 metros
quadrados.

 
17 de novembro de 2020
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Documento assinado eletronicamente por JOÃO RODRIGO PONTES, Coordenador-Geral,
em 17/11/2020, às 10:23, 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 0933062 e o código CRC 2D0544CE.

Link de acesso externo: SEI71159/2020
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Departamento de Trânsito - AMTT

Ao (À)

Departamento de Trânsito - AMTT

Comissão de acompanhamento do PMRV

 

Segue para ciência e manifestação a cerca da resposta deste coordenador em
relação ao pedido de impugnação da concorrência 002/2020

 
17 de novembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO RODRIGO PONTES, Coordenador-Geral,
em 17/11/2020, às 10:40, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0933328 e o código CRC 68B7E950.

Link de acesso externo: SEI71159/2020
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

Considerando as informações oriundas do Departamento de Trânsito, segue para conhecer e
autorizar elaboração de Julgamento da Impugnação da Concorrência Pública 002/2020.

 
17 de novembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
17/11/2020, às 14:32, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0934793 e o código CRC E6D7DD85.

Link de acesso externo: SEI71159/2020
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ciente,para prosseguimento

 
17 de novembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO PELLISSARI, Presidente , em
18/11/2020, às 15:13, 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 0934960 e o código CRC 5D23FD98.

Link de acesso externo: SEI71159/2020
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Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 

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

1º Andar  –  Centro Fone: (42) 3220-1035 ramal 2035  

licita.amtt@hotmail.com 

 

   

  

 

  

 

 

JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2020 

 

 

1. DO PEDIDO: Pedido de Impugnação protocolado sob SEI  71.159/2020 pela empresa AUTO 

SOCORRO E MECÂNICA CARVALHO LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.318.652/0001-67, ora 

impugnante, referente a Concorrência Pública 002/2020 cujo objeto é Contratação de 

empresa especializada em prestação de serviços de Remoção, Depósito e Guarda, 

Armazenamento e Acautelamento de veículos automotores, e a Implantação de Gestão 

Integrada e Informatizada apoiada em Banco de Dados dos processos decorrentes das 

apreensões/remoções realizadas no Município de Ponta Grossa. 

 

 

2. DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE: 

Item 1 – DO PRAZO DE INÍCIO EXÍGUO E CONFIGURAÇÃO DE PROPRIEDADE PRÉVIA. 

Item 2 – INCONSISTÊNCIA NA EXIGÊNCIA DE ÁREA COBERTA. 

Item 3 – DA FALTA DE ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

 

 

3. DA ANÁLISE: 

Item 1 – DO PRAZO DE INÍCIO EXÍGUO E CONFIGURAÇÃO DE PROPRIEDADE PRÉVIA. 

O referido edital em momento algum faz a imposição que as empresas participantes do certame 

detenham de propriedade no Município, e sim exige-se que o imóvel esteja em situação regular 

junto a Prefeitura de Ponta Grossa, e apresente os devidos documentos exigidos no item 6.12, 

portanto é extremamente equivocado afirmar que é exigido propriedade prévia no edital.  

É importante destacar que é dever da Administração Pública, ao realizar procedimentos 

licitatórios, exigir documentos que comprovem que as empresas participantes atuem em ramos 

compatíveis com o do objeto licitado, em específico que atestem as devidas condições para a 

eficiência na prestação do serviço, por isso, se faz necessária a comprovação de que a empresa 

participante do certame disponha de toda a infraestrutura e equipamentos necessários para a 

execução do objeto da licitação, conforme exigido no item 7.2.6. 
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Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 

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

1º Andar  –  Centro Fone: (42) 3220-1035 ramal 2035  

licita.amtt@hotmail.com 

 

   

  

 

  

 

Verifica-se ainda que no item 6.17: "Serão concedidos 30 (trinta) dias, a contar da assinatura 

do contrato para a adequação dos veículos e depósito as regras, podendo a critério da 

contratante, ser prorrogado por igual período desde que adotadas providências ou iniciadas as 

obras de adequação". Portanto fica evidente que o período citado refere-se ao início das obras 

de adequação, sendo assim, entende-se que o prazo é exequível para a empresa vencedora 

do certame, desta forma, cumprindo as exigências do edital. Vale informar ainda que cada 

Município detém de suas peculiaridades e necessidades, portanto não é conveniente e nem 

oportuno comparar o edital de outros locais com o elaborado por este órgão. 

Item 2 – INCONSISTÊNCIA NA EXIGÊNCIA DE ÁREA COBERTA. 

Devido as divergências de metragem indicadas nos itens 6.10.2 e 7.1, informo será expedido o 

1º Esclarecimento ao Edital, contendo a informação de que deverá ser considerado a área 

coberta de 1.200 m² (metros quadrados).  

Item 3 – DA FALTA DE ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

Referente ao estudo de viabilidade econômica e financeira onde a impugnante solicita 

informações relativas a volume de remoções, tempo de estadia de veículos, percentuais de 

veículos com ordens judiciais, vale informar que o Município de Ponta Grossa não possui 

contrato para tal modal atualmente, e nunca possuiu, portanto não detemos de meios para 

levantar tais informações com exatidão e trazer tais dados de forma estimada poderá gerar 

falsas expectativas que não condizem com a realidade. 

 

4.   DA DECISÃO:  analisando as informações oriundas do Departamento de Trânsito e da 

Coordenadoria de Licitações desta AMTT, informo que foi dado provimento parcial ao pedido de 

impugnação realizado pela empresa AUTO SOCORRO E MECÂNICA CARVALHO LTDA, e 

solicito que seja expedido o 1º Esclarecimento da Concorrência Pública 002/2020. 

                                                                                                             

Ponta Grossa, 17 de novembro de 2020. 

 

 

 

ROBERTO PELLISSARI 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 
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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.969 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 202010

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

1º ESCLARECIMENTO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Remoção, De-
pósito e Guarda, Armazenamento e Acautelamento de veículos automotores, e a Implantação de 
Gestão Integrada e Informatizada apoiada em Banco de Dados dos processos decorrentes das 
apreensões/remoções realizadas no Município de Ponta Grossa.
No item 7.1 - pag 39, onde se Lê:    7.1. O pátio deverá possuir espaço físico de no mínimo 6.000 
m²  (seis mil metros quadrados) considerando a área de estacionamento, dos quais, 2.500m² (dois 
mil e quinhentos metros quadrados) deverão ser cobertos para veículos removidos/apreendidos 
sinistrados, por determinação do contratante, devendo ainda ter espaço de circulação entre os ve-
ículos e estrutura das instalações de atendimento ao usuário, permitindo o acesso do contratante, 
24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive finais de semana e feriados, sendo responsabilidade 
exclusiva da contratada a guarda dos veículos até sua destinação final.                        
LEIA-SE:    7.1.  O pátio deverá possuir espaço físico de no mínimo 6.000 m²  (seis mil metros qua-
drados) considerando a área de estacionamento, dos quais, 1.200m² (um mil e duzentos metros 
quadrados) deverão ser cobertos para veículos removidos/apreendidos sinistrados, por determina-
ção do contratante, devendo ainda ter espaço de circulação entre os veículos e estrutura das ins-
talações de atendimento ao usuário, permitindo o acesso do contratante, 24 (vinte e quatro) horas 
por dia, inclusive finais de semana e feriados, sendo responsabilidade exclusiva da contratada a 
guarda dos veículos até sua destinação final. 

ROBERTO PELLISSARI
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Ponta Grossa

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO  Nº 037/2020

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
CONTRATADA: W.A.M. LICITAÇÕES LTDA
OBJETO: aquisição de material de limpeza e higiene
VALOR: R$21.539,20 (vinte e um mil quinhentos e trinta e nove reais e  vinte centavos)
VIGÊNCIA: 20/11/2020 a 19/11/2021
______________________________________________________________________________

EXTRATO DO CONTRATO  Nº 038/2020
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
CONTRATADA: LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
OBJETO: aquisição de material de limpeza e higiene
VALOR: R$30.841,20 (trinta mil oitocentos e quarenta e um reais e  vinte centavos)
VIGÊNCIA: 20/11/2020 a 19/11/2021
______________________________________________________________________________

JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2020
   1. DO PEDIDO: Pedido de Impugnação protocolado sob SEI  71.159/2020 pela empresa 
AUTO SOCORRO E MECÂNICA CARVALHO LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.318.652/0001-67, 
ora impugnante, referente a Concorrência Pública 002/2020 cujo objeto é Contratação de empre-
sa especializada em prestação de serviços de Remoção, Depósito e Guarda, Armazenamento e 
Acautelamento de veículos automotores, e a Implantação de Gestão Integrada e Informatizada 
apoiada em Banco de Dados dos processos decorrentes das apreensões/remoções realizadas no 
Município de Ponta Grossa.
   2. DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE:
Item 1 – DO PRAZO DE INÍCIO EXÍGUO E CONFIGURAÇÃO DE PROPRIEDADE PRÉVIA.
Item 2 – INCONSISTÊNCIA NA EXIGÊNCIA DE ÁREA COBERTA.
Item 3 – DA FALTA DE ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.
   3. DA ANÁLISE:
Item 1 – DO PRAZO DE INÍCIO EXÍGUO E CONFIGURAÇÃO DE PROPRIEDADE PRÉVIA.
O referido edital em momento algum faz a imposição que as empresas participantes do certame 
detenham de propriedade no Município, e sim exige-se que o imóvel esteja em situação regular 
junto a Prefeitura de Ponta Grossa, e apresente os devidos documentos exigidos no item 6.12, 
portanto é extremamente equivocado afirmar que é exigido propriedade prévia no edital. 
É importante destacar que é dever da Administração Pública, ao realizar procedimentos licitatórios, 
exigir documentos que comprovem que as empresas participantes atuem em ramos compatíveis 
com o do objeto licitado, em específico que atestem as devidas condições para a eficiência na 
prestação do serviço, por isso, se faz necessária a comprovação de que a empresa participante do 
certame disponha de toda a infraestrutura e equipamentos necessários para a execução do objeto 
da licitação, conforme exigido no item 7.2.6.
Verifica-se ainda que no item 6.17: "Serão concedidos 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do 
contrato para a adequação dos veículos e depósito as regras, podendo a critério da contratante, 
ser prorrogado por igual período desde que adotadas providências ou iniciadas as obras de ade-
quação". Portanto fica evidente que o período citado refere-se ao início das obras de adequação, 
sendo assim, entende-se que o prazo é exequível para a empresa vencedora do certame, desta 
forma, cumprindo as exigências do edital. Vale informar ainda que cada Município detém de suas 
peculiaridades e necessidades, portanto não é conveniente e nem oportuno comparar o edital de 
outros locais com o elaborado por este órgão.
Item 2 – INCONSISTÊNCIA NA EXIGÊNCIA DE ÁREA COBERTA.
Devido as divergências de metragem indicadas nos itens 6.10.2 e 7.1, informo será expedido o 1º 
Esclarecimento ao Edital, contendo a informação de que deverá ser considerado a área coberta 
de 1.200 m² (metros quadrados). 

Item 3 – DA FALTA DE ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.
Referente ao estudo de viabilidade econômica e financeira onde a impugnante solicita informações 
relativas a volume de remoções, tempo de estadia de veículos, percentuais de veículos com or-
dens judiciais, vale informar que o Município de Ponta Grossa não possui contrato para tal modal 
atualmente, e nunca possuiu, portanto não detemos de meios para levantar tais informações com 
exatidão e trazer tais dados de forma estimada poderá gerar falsas expectativas que não condizem 
com a realidade.
   4.  DA DECISÃO:  analisando as informações oriundas do Departamento de Trânsito e da 
Coordenadoria de Licitações desta AMTT, informo que foi dado provimento parcial ao pedido de 
impugnação realizado pela empresa AUTO SOCORRO E MECÂNICA CARVALHO LTDA, e solicito 
que seja expedido o 1º Esclarecimento da Concorrência Pública 002/2020.

ROBERTO PELLISSARI
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

______________________________________________________________________________

 
RUA BALDUINO TAQUES – CENTRO - PONTA GROSSA/PR - TEL. 0800-643-5052 / (42) 3220-1035 

CEP: 84010-010 - e-mail: amttdetra@gmail.com 

 
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

 
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 

 

Em conformidade com o contido na Lei Municipal 13.242/2018, 

informamos alterações a partir de 19/11/2020 no Ponto de Ligação Rápida / 

Siqueira Campos e demais linhas do sistema de tranporte coletivo urbano. 

Detalhes da operação seguem em anexo. 

 

PLR Centro 
 

TERMINAL/ PLR SIQUEIRA CAMPOS  PLR SIQUEIRA CAMPOS/ TERMINAL 
TERMINAL  ESQUERDA  SIQUEIRA CAMPOS DIREITA  
DR. VICENTE MACHADO DIREITA   GERMANO JUSTUS DIREITA  
ERMELINO DE LEÃO ESQUERDA  ADERLY TUREK ESQUERDA 
MARIA RITA PERPÉTUO DA CRUZ ESQUERDA  SIQUEIRA CAMPOS ESQUERDA 
DR. LEOPOLDO GUIMARÃES DA CUNHA ESQUERDA  JOAQUIM ANTONIO MORAES SARMENTO DIREITA  
CONTORNO LAGO DIREITA   SÃO DOMINGOS SÁVIO ESQUERDA 
CALIFÓRNIA  ESQUERDA  QUERÊNCIA DO NORTE DIREITA  
SANTO INÁCIO DIREITA   RIBEIRÃO CLARO ESQUERDA 
GOIOERÊ ESQUERDA  SANTA AMÁLIA DIREITA  
SANTA AMÁLIA DIREITA   GOIOERÊ ESQUERDA 
RIBEIRÃO CLARO  ESQUERDA  SANTO INÁCIO DIREITA  
QUERÊNCIA DO NORTE DIREITA   CALIFÓRNIA ESQUERDA 
SÃO DOMINGOS SÁVIO ESQUERDA  CONTORNO LAGO  DIREITA  
LUÍS TRENTIN DIREITA   DR. LEOPOLDO GUIMARÃES CUNHA DIREITA  
SIQUEIRA CAMPOS    MARIA RITA PERPÉTUO DA CRUZ SEGUE  
     JACOB HOLZMANN SEGUE  
km 7381      
     DR. VICENTE MACHADO ESQUERDA 
     TERMINAL    
     km 7845 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
RUA BALDUINO TAQUES – CENTRO - PONTA GROSSA/PR - TEL. 0800-643-5052 / (42) 3220-1035 

CEP: 84010-010 - e-mail: amttdetra@gmail.com 

PLR CENTRAL 

Dia Útil 
  

 SÁBADO     DOMINGO 

Terminal 
Central 

PLR                                              
Siqueira 
Campos 

  Terminal 
Central 

PLR                                              
Siqueira 
Campos 

  Terminal Central 
PLR                                              

Siqueira 
Campos   

06:05 06:05   06:05 06:30   06:05 06:30 
06:30 06:30   06:55 07:20   06:55 07:20 
06:55 06:55   07:45 08:10   07:45 08:10 
07:20 07:20   08:35 09:00   08:35 09:00 
07:45 07:45   09:25 09:50   09:25 09:50 
08:10 08:10   10:15 10:40   10:15 10:40 
08:35 08:35   11:05 11:30   11:05 11:30 
09:25 09:00   11:55 12:20   11:55 12:20 
10:15 09:50   12:45 13:10   12:45 13:10 
11:05 10:40   13:35 14:00   13:35 14:00 
11:55 11:30   14:25 14:50   14:25 14:50 
12:45 12:20   15:15 15:40   15:15 15:40 
13:35 13:10   16:05 16:30   16:05 16:30 
14:25 14:00   16:55 17:20   16:55 17:20 
15:15 14:50   17:45 18:10   17:45 18:10 
16:05 15:40   18:35 19:00   18:35 19:00 
16:55 16:30   19:25 19:50   19:25 19:50 
17:20 17:20   20:15 20:40   20:15 20:40 
17:45 17:45   21:05 21:30   21:05 21:30 
18:10 18:10   21:55 22:20   21:55 22:20 
18:35 18:45   22:45 23:10   22:45 23:10 
19:00 19:00             
19:25 19:25            
20:15 19:50            
21:05 20:40            
21:55 21:30            
22:45 22:20            

  23:10            
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18/11/2020 Email – AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO – Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/sentitems/id/AQQkADAwATY0MDABLWViNDQALWQ2ZjktMDACLTAwCgAQAOZbmBAVJgNCmviEgIXqKhU%3D 1/1

RESPOSTA PEDIDO DE IMPUGAÇÃO - AUTARQUIA DE TRANSITO DE PONTA GROSSA

AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO <licita.amtt@hotmail.com>
Ter, 17/11/2020 17:04
Para:  licitacoes@grupocarvalhogestao.com.br <licitacoes@grupocarvalhogestao.com.br>

2 anexos (375 KB)
JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO DA CONCORRÊCIA PÚBLICA 002-2020.pdf; CONCORRENCIA 002-2020 PATIO DE VEICULOS -
1º esclarecimento.pdf;

Boa tarde.

Considerando seu pedido de Impugnação referente a Concorrência Pública 002/2020,
segue julgamento da mesma, bem como 1º Esclarecimento ao Edital.

a�

SCHEILA TRIERVEILER
AMTT

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE EMAIL
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Coordenadoria de Licitação - AMTT
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

ESTE  PROCESSO DE SEI DEVERÁ SER ANEXADO AO SEI 64.806/2020 - CONCORRÊNCIA
PUBLICA 002/2020.

 
18 de novembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
18/11/2020, às 16:34, 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 0938642 e o código CRC 4798E822.

Link de acesso externo: SEI71159/2020
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Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 

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

1º Andar  –  Centro Fone: (42) 3220-1035 ramal 2035  

licita.amtt@hotmail.com 

 

   

  

 

  

 

 

1º ESCLARECIMENTO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2020 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Remoção, Depósito 

e Guarda, Armazenamento e Acautelamento de veículos automotores, e a Implantação de Gestão 

Integrada e Informatizada apoiada em Banco de Dados dos processos decorrentes das 

apreensões/remoções realizadas no Município de Ponta Grossa. 

 

No item 7.1 - pag 39, onde se Lê:   

 7.1. O pátio deverá possuir espaço físico de no mínimo 6.000 m²  (seis mil metros quadrados) 

considerando a área de estacionamento, dos quais, 2.500m² (dois mil e quinhentos metros quadrados) 

deverão ser cobertos para veículos removidos/apreendidos sinistrados, por determinação do contratante, 

devendo ainda ter espaço de circulação entre os veículos e estrutura das instalações de atendimento ao 

usuário, permitindo o acesso do contratante, 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive finais de semana 

e feriados, sendo responsabilidade exclusiva da contratada a guarda dos veículos até sua destinação final.  

LEIA-SE:    7.1.     O pátio deverá possuir espaço físico de no mínimo 6.000 m²  (seis mil metros quadrados) 

considerando a área de estacionamento, dos quais, 1.200m² (um mil e duzentos metros quadrados) 

deverão ser cobertos para veículos removidos/apreendidos sinistrados, por determinação do contratante, 

devendo ainda ter espaço de circulação entre os veículos e estrutura das instalações de atendimento ao 

usuário, permitindo o acesso do contratante, 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive finais de semana 

e feriados, sendo responsabilidade exclusiva da contratada a guarda dos veículos até sua destinação final.  

                                                                                                             

Ponta Grossa, 17 de novembro de 2020. 

 

 

 

ROBERTO PELLISSARI 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 
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1º ESCLARECIMENTO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Remoção, De-
pósito e Guarda, Armazenamento e Acautelamento de veículos automotores, e a Implantação de 
Gestão Integrada e Informatizada apoiada em Banco de Dados dos processos decorrentes das 
apreensões/remoções realizadas no Município de Ponta Grossa.
No item 7.1 - pag 39, onde se Lê:    7.1. O pátio deverá possuir espaço físico de no mínimo 6.000 
m²  (seis mil metros quadrados) considerando a área de estacionamento, dos quais, 2.500m² (dois 
mil e quinhentos metros quadrados) deverão ser cobertos para veículos removidos/apreendidos 
sinistrados, por determinação do contratante, devendo ainda ter espaço de circulação entre os ve-
ículos e estrutura das instalações de atendimento ao usuário, permitindo o acesso do contratante, 
24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive finais de semana e feriados, sendo responsabilidade 
exclusiva da contratada a guarda dos veículos até sua destinação final.                        
LEIA-SE:    7.1.  O pátio deverá possuir espaço físico de no mínimo 6.000 m²  (seis mil metros qua-
drados) considerando a área de estacionamento, dos quais, 1.200m² (um mil e duzentos metros 
quadrados) deverão ser cobertos para veículos removidos/apreendidos sinistrados, por determina-
ção do contratante, devendo ainda ter espaço de circulação entre os veículos e estrutura das ins-
talações de atendimento ao usuário, permitindo o acesso do contratante, 24 (vinte e quatro) horas 
por dia, inclusive finais de semana e feriados, sendo responsabilidade exclusiva da contratada a 
guarda dos veículos até sua destinação final. 

ROBERTO PELLISSARI
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Ponta Grossa

______________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO  Nº 037/2020

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
CONTRATADA: W.A.M. LICITAÇÕES LTDA
OBJETO: aquisição de material de limpeza e higiene
VALOR: R$21.539,20 (vinte e um mil quinhentos e trinta e nove reais e  vinte centavos)
VIGÊNCIA: 20/11/2020 a 19/11/2021
______________________________________________________________________________

EXTRATO DO CONTRATO  Nº 038/2020
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
CONTRATADA: LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
OBJETO: aquisição de material de limpeza e higiene
VALOR: R$30.841,20 (trinta mil oitocentos e quarenta e um reais e  vinte centavos)
VIGÊNCIA: 20/11/2020 a 19/11/2021
______________________________________________________________________________

JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2020
   1. DO PEDIDO: Pedido de Impugnação protocolado sob SEI  71.159/2020 pela empresa 
AUTO SOCORRO E MECÂNICA CARVALHO LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.318.652/0001-67, 
ora impugnante, referente a Concorrência Pública 002/2020 cujo objeto é Contratação de empre-
sa especializada em prestação de serviços de Remoção, Depósito e Guarda, Armazenamento e 
Acautelamento de veículos automotores, e a Implantação de Gestão Integrada e Informatizada 
apoiada em Banco de Dados dos processos decorrentes das apreensões/remoções realizadas no 
Município de Ponta Grossa.
   2. DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE:
Item 1 – DO PRAZO DE INÍCIO EXÍGUO E CONFIGURAÇÃO DE PROPRIEDADE PRÉVIA.
Item 2 – INCONSISTÊNCIA NA EXIGÊNCIA DE ÁREA COBERTA.
Item 3 – DA FALTA DE ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.
   3. DA ANÁLISE:
Item 1 – DO PRAZO DE INÍCIO EXÍGUO E CONFIGURAÇÃO DE PROPRIEDADE PRÉVIA.
O referido edital em momento algum faz a imposição que as empresas participantes do certame 
detenham de propriedade no Município, e sim exige-se que o imóvel esteja em situação regular 
junto a Prefeitura de Ponta Grossa, e apresente os devidos documentos exigidos no item 6.12, 
portanto é extremamente equivocado afirmar que é exigido propriedade prévia no edital. 
É importante destacar que é dever da Administração Pública, ao realizar procedimentos licitatórios, 
exigir documentos que comprovem que as empresas participantes atuem em ramos compatíveis 
com o do objeto licitado, em específico que atestem as devidas condições para a eficiência na 
prestação do serviço, por isso, se faz necessária a comprovação de que a empresa participante do 
certame disponha de toda a infraestrutura e equipamentos necessários para a execução do objeto 
da licitação, conforme exigido no item 7.2.6.
Verifica-se ainda que no item 6.17: "Serão concedidos 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do 
contrato para a adequação dos veículos e depósito as regras, podendo a critério da contratante, 
ser prorrogado por igual período desde que adotadas providências ou iniciadas as obras de ade-
quação". Portanto fica evidente que o período citado refere-se ao início das obras de adequação, 
sendo assim, entende-se que o prazo é exequível para a empresa vencedora do certame, desta 
forma, cumprindo as exigências do edital. Vale informar ainda que cada Município detém de suas 
peculiaridades e necessidades, portanto não é conveniente e nem oportuno comparar o edital de 
outros locais com o elaborado por este órgão.
Item 2 – INCONSISTÊNCIA NA EXIGÊNCIA DE ÁREA COBERTA.
Devido as divergências de metragem indicadas nos itens 6.10.2 e 7.1, informo será expedido o 1º 
Esclarecimento ao Edital, contendo a informação de que deverá ser considerado a área coberta 
de 1.200 m² (metros quadrados). 

Item 3 – DA FALTA DE ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.
Referente ao estudo de viabilidade econômica e financeira onde a impugnante solicita informações 
relativas a volume de remoções, tempo de estadia de veículos, percentuais de veículos com or-
dens judiciais, vale informar que o Município de Ponta Grossa não possui contrato para tal modal 
atualmente, e nunca possuiu, portanto não detemos de meios para levantar tais informações com 
exatidão e trazer tais dados de forma estimada poderá gerar falsas expectativas que não condizem 
com a realidade.
   4.  DA DECISÃO:  analisando as informações oriundas do Departamento de Trânsito e da 
Coordenadoria de Licitações desta AMTT, informo que foi dado provimento parcial ao pedido de 
impugnação realizado pela empresa AUTO SOCORRO E MECÂNICA CARVALHO LTDA, e solicito 
que seja expedido o 1º Esclarecimento da Concorrência Pública 002/2020.

ROBERTO PELLISSARI
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

______________________________________________________________________________

 
RUA BALDUINO TAQUES – CENTRO - PONTA GROSSA/PR - TEL. 0800-643-5052 / (42) 3220-1035 

CEP: 84010-010 - e-mail: amttdetra@gmail.com 

 
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

 
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 

 

Em conformidade com o contido na Lei Municipal 13.242/2018, 

informamos alterações a partir de 19/11/2020 no Ponto de Ligação Rápida / 

Siqueira Campos e demais linhas do sistema de tranporte coletivo urbano. 

Detalhes da operação seguem em anexo. 

 

PLR Centro 
 

TERMINAL/ PLR SIQUEIRA CAMPOS  PLR SIQUEIRA CAMPOS/ TERMINAL 
TERMINAL  ESQUERDA  SIQUEIRA CAMPOS DIREITA  
DR. VICENTE MACHADO DIREITA   GERMANO JUSTUS DIREITA  
ERMELINO DE LEÃO ESQUERDA  ADERLY TUREK ESQUERDA 
MARIA RITA PERPÉTUO DA CRUZ ESQUERDA  SIQUEIRA CAMPOS ESQUERDA 
DR. LEOPOLDO GUIMARÃES DA CUNHA ESQUERDA  JOAQUIM ANTONIO MORAES SARMENTO DIREITA  
CONTORNO LAGO DIREITA   SÃO DOMINGOS SÁVIO ESQUERDA 
CALIFÓRNIA  ESQUERDA  QUERÊNCIA DO NORTE DIREITA  
SANTO INÁCIO DIREITA   RIBEIRÃO CLARO ESQUERDA 
GOIOERÊ ESQUERDA  SANTA AMÁLIA DIREITA  
SANTA AMÁLIA DIREITA   GOIOERÊ ESQUERDA 
RIBEIRÃO CLARO  ESQUERDA  SANTO INÁCIO DIREITA  
QUERÊNCIA DO NORTE DIREITA   CALIFÓRNIA ESQUERDA 
SÃO DOMINGOS SÁVIO ESQUERDA  CONTORNO LAGO  DIREITA  
LUÍS TRENTIN DIREITA   DR. LEOPOLDO GUIMARÃES CUNHA DIREITA  
SIQUEIRA CAMPOS    MARIA RITA PERPÉTUO DA CRUZ SEGUE  
     JACOB HOLZMANN SEGUE  
km 7381      
     DR. VICENTE MACHADO ESQUERDA 
     TERMINAL    
     km 7845 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
RUA BALDUINO TAQUES – CENTRO - PONTA GROSSA/PR - TEL. 0800-643-5052 / (42) 3220-1035 

CEP: 84010-010 - e-mail: amttdetra@gmail.com 

PLR CENTRAL 

Dia Útil 
  

 SÁBADO     DOMINGO 

Terminal 
Central 

PLR                                              
Siqueira 
Campos 

  Terminal 
Central 

PLR                                              
Siqueira 
Campos 

  Terminal Central 
PLR                                              

Siqueira 
Campos   

06:05 06:05   06:05 06:30   06:05 06:30 
06:30 06:30   06:55 07:20   06:55 07:20 
06:55 06:55   07:45 08:10   07:45 08:10 
07:20 07:20   08:35 09:00   08:35 09:00 
07:45 07:45   09:25 09:50   09:25 09:50 
08:10 08:10   10:15 10:40   10:15 10:40 
08:35 08:35   11:05 11:30   11:05 11:30 
09:25 09:00   11:55 12:20   11:55 12:20 
10:15 09:50   12:45 13:10   12:45 13:10 
11:05 10:40   13:35 14:00   13:35 14:00 
11:55 11:30   14:25 14:50   14:25 14:50 
12:45 12:20   15:15 15:40   15:15 15:40 
13:35 13:10   16:05 16:30   16:05 16:30 
14:25 14:00   16:55 17:20   16:55 17:20 
15:15 14:50   17:45 18:10   17:45 18:10 
16:05 15:40   18:35 19:00   18:35 19:00 
16:55 16:30   19:25 19:50   19:25 19:50 
17:20 17:20   20:15 20:40   20:15 20:40 
17:45 17:45   21:05 21:30   21:05 21:30 
18:10 18:10   21:55 22:20   21:55 22:20 
18:35 18:45   22:45 23:10   22:45 23:10 
19:00 19:00             
19:25 19:25            
20:15 19:50            
21:05 20:40            
21:55 21:30            
22:45 22:20            

  23:10            
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAI

EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO Nº 
288/2020

Dispensa de Licitação nº 061/2020
OBJETO: Contratação de Serviços de Assessoria 
Técnica e Treinamento nas Áreas de Planejamento 
e Gestão de Projetos, para a Secretaria de 
Administração, pelo período de dois meses.
CONTRATADA: DESENVOLVER – GESTÃO E 
PLANEJAMENTO - EIRELI 
CONTRATANTE: Município de Ivaí – Pr.
Valor mensal: R$ 3.800,00
Valor global: R$ 7.600,00
VIGÊNCIA: 02 meses
DATA DA ASSINATURA: 17/11/2020

Idir Treviso – Prefeito Municipal
Alyson Augusto Padilha – Representante legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAI

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 151/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2020

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 080/2020
(Leis Federais n° 8.666/93, 10.520/2002 e 
Decreto 10.024/19.
Tipo de licitação: MENOR PREÇO.
OBJETO: Contratação de empresa que instale 
telas protetoras anti pombo em polietileno e 
desinfecção contra piolhos, bactérias, remoção 
de ninhos, ovos de pombos e aplicação de gel 
repelente (sem cheiro e não tóxico) nas escolas 
municipais.
Dotação Orçamentária:
06001123611201202633903900000 1050
06001123611201202633903900000 1040
Data limite para acolhimento de PROPOSTA: 
30/11/2020 – 09:00hs.
Data de início da fase de LANCES: 30/11/2020 – 
a partir das 09:30 hs. 
Endereço eletrônico: http: www.bllcompras.org.br 
Local para informações e obtenção do 
instrumento convocatório e seus anexos: Setor 
de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IVAI - PR - Rua Rui Barbosa, 632 – Centro - Ivaí 
– Pr - fone – (42) - 3247-1222 - ramal 216 – site: 
www.ivai.pr.gov.br        

Ivaí, 17 de novembro de 2020.
Welton Ademir Ferreira - Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAI

EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO Nº 
289/2020

Licitação nº 142/2020
Tomada de Preço nº 044/2020

OBJETO: O presente contrato tem por objeto 
o fornecimento pela contratada ao contratante 
de 250 Exames laboratoriais, sanguíneo, 

IGM na mesma amostra referente ao Covid-19, 
para a Secretaria Municipal de Saúde. 
CONTRATADA: LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS E TOXICOLÓGICAS 
BRASIL LTDA.
CONTRATANTE: Município de Ivaí – Pr.
Valor unitário: R$ 150,00
Valor global: R$ 37.500,00
VIGÊNCIA: 06 meses
DATA DA ASSINATURA: 17/11/2020
Tânia Kielt - Secretária Municipal de Saúde - 
Gestora do Fundo Municipal de Saúde 

Idir Treviso – Prefeito Municipal
Diumair Aparecida Padilha – Representante 

legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAI

EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO Nº 
290/2020

Licitação nº 144/2020
Pregão nº 096/2020

Processo eletrônico nº 075/2020
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a 
aquisição de um automóvel Hatch 2020/2020, 
Marca: GM/Chevrolet Modelo: Onix Hatch 1.0 
Turbo AT/R7B, zero km, referente ao Convênio 
nº 367/2019.
Descrição: Veículo 0 km fabricação/modelo 
2020/2020 tipo Hatch; -Motorização mínima 
de 1.0L; - Capacidade de 05 passageiros; 
-Potência mínima de 116cv (E) 115cv (G); 

Transmissão automática ou CVT/ -6 Marchas 
à frente (automática); -Direção elétrica; 
-Pneus da linha de montagem, mínimo aro 
15; -Freios: Sistema de freios ABS com 
EBD; -Sistema elétrico com no mínimo 12 
Volts; -CARROCERIA: - Cor predominante 
branca; -Tipo de carroceria: Hatch; - Quatro 
portas e capacidade para 5 passageiros; 
ACESSÓRIOS: -Vidros elétricos dianteiros 
e traseiros, travas elétricas, sistema de ar 
condicionado e central multimídia com rádio 
AM/FM, bluetooth e USB; -Kit de ferramentas: 
exigido por lei e normas do CONTRAN; 
ITENS DE SEGURANÇA: -2 Airbag frontais, 
motorista e passageiro; -Controle de tração e 
estabilidade; - Cinto de 3 pontas, encosto de 
cabeça e demais previstos em legislação.
CONTRATADA: CIPAUTO VEÍCULOS LTDA
CONTRATANTE: Município de Ivaí – Pr.
Valor global: R$ 65.700,00
VIGÊNCIA: 90 dias
DATA DA ASSINATURA: 17/11/2020

Idir Treviso – Prefeito Municipal
Giancarlo Capri  – Representante legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RESERVA

PORTARIA Nº 44, DE 17 
DE NOVEMBRO DE 2020.

O Diretor-Presidente do Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Reserva – RESERVA – 
PREV, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais através da Lei Municipal 
488/2013 Art. 6º e Portaria nº 2.199/2018.
RESOLVE:
Art. 1º - Homologar o resultado 
do Processo Licitatório de Pregão 
Presencial nº 001/2020, veiculado pelo 
Edital 001/2020, que considerou como 
vencedora, adjudicando – lhe o respectivo 
objeto:

PROPONENTE CNPJ
ITAÚ UNIBANCO S/A 60.701.190/0001-04

 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
Reserva, em 17 de novembro de 2020.

VICTOR HUGO VINHARSKI
Diretor-Presidente do Reserva Prev

Portaria nº 2.199/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RESERVA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 
230/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 
075/2020

PROCESSO N.º 167/2020
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
RESERVA. CONTRATADO: VALDAR 
MÓVEIS LTDA, INSCRITA NO 
CNPJ SOB O N.º 75.923.185/0001-
05. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 10 
VENTILADORES PARA SEREM 
INSTALADOS NA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS .  VALOR: R$ 
1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS 
REAIS). VIGENCIA: 05/11/2020 À 
04/02/2021. FUNDAMENTO: ART. 
24LEI N.º 8666/93 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RESERVA

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 075-2020

PROCESSO 167-2020
Fundamentado na Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores, RATIFICO a 
dispensa de licitação para Aquisição de 
ventiladores, conforme requerimento da 
Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças e parecer da Assessoria Jurídica.
CONTRATADO: VALDAR MÓVEIS 
LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 
75.923.185/0001-05.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
RESERVA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 10 
VENTILADORES PARA INSTALAÇÃO 
NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
VALOR: R$ 1.800,00 (UM MIL E 
OITOCENTOS REAIS).
Reserva-PR, 05 de novembro de 2020.

Frederico Bittencourt Hornung
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RESERVA

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO 284-2019 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 068/2019 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
RESERVA. CONTRATADA: GENTE 
SEGURADORA S/A INSCRITA NO 
CNPJ SOB O N.º91.180.605/0001-
02. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE SEGURO TOTAL PARA VEÍCULOS 
PERTENCENTES À FROTA 
MUNICIPAL, CONTRA DANOS 
MATERIAIS RESULTANTES DE 
SINISTROS DE ROUBO OU FURTO, 
COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS 
CAUSADOS PELA NATUREZA 
E ASSISTÊNCIA 24 HORAS, 
CONFORME ITENS Nº. 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17 E 18. VALOR TOTAL: FICA 
ACRESCENTADO À IMPORTÂNCIA 
INICIALMENTE CONTRATADA, O 
VALOR DE R$ 27.820,00 (VINTE E 
SETE MIL OITOCENTOS E VINTE 
REAIS). PRAZO DE VIGÊNCIA: 
ESTENDE-SE DE 18 DE DEZEMBRO 
DE 2020 À 17 DE DEZEMBRO DE 
2021.
FREDERICO BITTENCOURT 
HORNUNG – PREFEITO MUNICIPAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

D E C R E T O Nº  3152, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020.
Súmula: Promove o reajuste da Taxa do Serviço de Coleta de Lixo em 04,68 % (quatro inteiros 
e sessenta e oito centésimos por cento) e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RESERVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei, em especial o contido no art. 93 da Lei Orgânica do Município, 
observadas a regras contidas no Código Tributário Municipal (Lei  Municipal nº. 081/2005, 
23/12/2005) e ainda as disposições da Lei 256/2008;
CONSIDERANDO, a necessidade de se atualizar o valor cobrado pela Taxa do Serviço de 
Coleta de Lixo, para que não haja defasagem na Arrecadação Municipal, e ainda, manter o 

D E C R E T A
Art. 1º. Fica reajustada em 04,68 % (quatro inteiros e sessenta e oito centésimos por cento) a 
taxa de Coleta de Lixo para o exercício de 2021.
Parágrafo Único. O percentual estabelecido no caput incidirá diretamente sobre os valores os 

Nacional de Preço ao Consumidor – IBGE acumulado nos últimos 12 meses.

em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 09 de novembro de 2020.

FREDERICO BITTENCOURT HORNUNG
Prefeito do Município de Reserva

Estado do Paraná

DECRETO Nº. 3152 / 2019
ANEXO I

DEMONSTRATIVO DO INDICE APLICADO NA CORREÇÃO
INPC-IBGE ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 MESES
SÉRIE HISTÓRICA DO INPC

       VARIAÇÃO
ANO MÊS NÚMERO ÍNDICE (%)

 (DEZ 93 = 100) NO 3 6 NO 12
   MÊS MESES MESES ANO MESES

2019 NOV 5384,15 0,54 0,53 0,76 3,22 3,37

DEZ 5449,84 1,22 1,81 1,98 4,48 4,48

2020 JAN 5460,19 0,19 1,96 2,07 0,19 4,30

 FEV 5469,47 0,17 1,58 2,12 0,36 3,92

MAR 5479,32 0,18 0,54 2,36 0,54 3,31

ABR 5466,72 -0,23 0,12 2,08 0,31 2,46

MAI 5453,05 -0,25 -0,30 1,28 0,06 2,05

JUN 5469,41 0,30 -0,18 0,36 0,36 2,35

JUL 5493,48 0,44 0,49 0,61 0,80 2,69

AGO 5513,26 0,36 1,10 0,80 1,16 2,94

SET 5561,23 0,87 1,68 1,49 2,04 3,89

 OUT 5610,72 0,89 2,13 2,63 2,95 4,77

ACUMULADO NOV/2017 A OUT/2018 4,68%     

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços. Sistema Nacional 
de Índices de Preços ao Consumidor. Disponível em https://ftp.ibge.gov.br/Precos_Indices_de_
Precos_ao_Consumidor/INPC/Serie_Historica/inpc_SerieHist.zip.
Acesso em 09/11/2020.
GABINETE DO PREFEITO, em 09 de novembro de 2020.

FREDERICO BITTENCOURT HORNUNG
Prefeito do Município de Reserva

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

D E C R E T O Nº 3153, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020.
Súmula: Promove o reajuste da Unidade de Valor de Custeio - UVC - base de cálculo da Contribuição 
para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP em 04,68 % (quatro inteiros e sessenta e oito 
centésimos por cento) e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RESERVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, em especial o contido no Parágrafo Único do Art. 4º da Lei 013, de 28 de 
dezembro de 2002 com redação dada pela Lei nº. 686, de 21 de dezembro de 2015;
CONSIDERANDO, a necessidade de se atualizar o valor cobrado referente à Contribuição para 
Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP, para que não haja defasagem na Arrecadação 

D E C R E T A
Art. 1º. Fica reajustada em 04,68 % (quatro inteiros e sessenta e oito centésimos por cento) a 
Unidade de Valor de Custeio - UVC para o exercício de 2021.
Parágrafo Único. O percentual estabelecido no caput corresponde ao INPC – Índice Nacional de 
Preço ao Consumidor – IBGE acumulado nos últimos 12 meses e incidirá diretamente sobre os 

em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 09 de novembro de 2020.

FREDERICO BITTENCOURT HORNUNG
Prefeito do Município de Reserva

Estado do Paraná

DECRETO Nº. 3153 / 2020
ANEXO I

DEMONSTRATIVO DO INDICE APLICADO NA CORREÇÃO
INPC-IBGE ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 MESES
SÉRIE HISTÓRICA DO INPC

       

       VARIAÇÃO
ANO MÊS NÚMERO ÍNDICE (%)

 (DEZ 93 = 100) NO 3 6 NO 12
   MÊS MESES MESES ANO MESES

2019 NOV 5384,15 0,54 0,53 0,76 3,22 3,37

DEZ 5449,84 1,22 1,81 1,98 4,48 4,48

2020 JAN 5460,19 0,19 1,96 2,07 0,19 4,30

 FEV 5469,47 0,17 1,58 2,12 0,36 3,92

MAR 5479,32 0,18 0,54 2,36 0,54 3,31

ABR 5466,72 -0,23 0,12 2,08 0,31 2,46

MAI 5453,05 -0,25 -0,30 1,28 0,06 2,05

JUN 5469,41 0,30 -0,18 0,36 0,36 2,35

JUL 5493,48 0,44 0,49 0,61 0,80 2,69

AGO 5513,26 0,36 1,10 0,80 1,16 2,94

SET 5561,23 0,87 1,68 1,49 2,04 3,89

 OUT 5610,72 0,89 2,13 2,63 2,95 4,77

ACUMULADO NOV/2017 A OUT/2018 4,68%     

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços. Sistema Nacional de 
Índices de Preços ao Consumidor. Disponível em https://ftp.ibge.gov.br/Precos_Indices_de_Precos_
ao_Consumidor/INPC/Serie_Historica/inpc_SerieHist.zip.
Acesso em 09/11/2020.
GABINETE DO PREFEITO, em 09 de novembro de 2020.

FREDERICO BITTENCOURT HORNUNG
Prefeito do Município de Reserva

Estado do Paraná

EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO E DE INTIMAÇÃO 
Pelo presente Edital de Leilão Eletrônico e Intimação a Excelentíssima Doutora Denise Damo Comel - Juíza de Direito 
da 1ª Vara de Família e Anexos da Comarca de Ponta Grossa - FAZ SABER a todos quantos este virem ou dele tiverem 

forma eletrônica nos termos do inciso II, do artigo 879 do Código de Processo Civil), da Resolução CNJ nº 236/2016 e 
nas condições seguintes: Primeiro Leilão: Abertura do sistema as 0h (zero) hora do dia 27/11/2020 com encerramento no 
as 14h (quatorze) horas do dia 04/12/2020, no sistema eletrônico disponibilizado no sítio www.vmleiloes.com.br, oportu-
nidade que o(s) bem (ns) será (ão) apregoado(s), eletronicamente, e captado e declarado vencedor o maior lanço, desde 
que seja igual ou superior ao valor da avaliação. Segundo Leilão: Não havendo licitantes até o encerramento do primeiro 
leilão, o sistema disponibilizado no sítio www.vmleiloes.coml.br será reaberto as 0h (zero) hora do dia 05/12/2020, com 
encerramento para as 14h00 (quatorze) horas do dia 11/12/2020 oportunidade que o(s) bem (ns) será (ão) apregoado(s), 
eletronicamente, e captado e declarado vencedor o maior lanço, desde que não seja lanço vil. Leiloeiro Público: Jair 

br, que será responsável pela oferta pública nos processos adiantes reunidos nos termos do artigo § do artigo 887 do 
CPC. EDITAL: 01/2020 AUTOS: 0030434-35.2016.8.16.0019 EXEQUENTE: Alice de Oliveira representado por Larissa 
Cristina de Oliveira Ferreira – CPF: 070.307.049-59 EXECUTADO: Roberson Meira dos Santos – CPF: 049.550.039-
90 BEM (NS): Um veículo Peugeot 206 Soleil, ano de fabricação 2001, placa AJZ 6836 AVALIAÇÃO: R$ 5.500,00 em 
09/2019 e atualizada para R$ 5.939,83 em 10/2020 EDITAL: 02/2020 AUTOS: 0024396-46.2012.8.16.0019 EXEQUENTE: 
João Víctor Daniel Cordeiro representado(a) por Cristine Daniel Cordeiro – CPF: Não Cadastrado; Valentina Cordei-
ro representado(a) por Cristine Daniel Cordeiro – CPF: Não Cadastrado EXECUTADO: Luiz Carlos Barriquel – CPF: 
372.890.809-63 COPROPRIETÁRIO: Ezilda Antonia Barriquel BEM(NS): Lote de terreno nº 100, da quadra nº 20, qua-
drante S-E, indicação cadastral 08-6-30-09-0252-000, situado na Vila Pitangui, bairro Uvaranas, de frente para a Rua 
Bento Amaral, 632 com área total de 462m2, existindo sobre o mesmo um casa em alvenaria, sendo distribuídos em 2 
quartos, sala , cozinha e banheiro social, janelas em metal, portas em madeira, forro em PVC, piso cerâmico, telhado em 

Comarca. AVALIAÇÃO: R$ 60.000,00 em 02/2020 e atualizada para R$ 64.027,34 1234em 10/2020. EDITAL: 03/2020 
AUTOS: 0030522-39.2017.8.16.0019 EXEQUENTE: Yuri Klan Belchior representado por Tatiane Nadal EXECUTADO: 
Rubinei Flávio Barbosa Belchior BEM(NS): 01 (um) veículo VW/Saveiro 1.6 CE Troop, ano de fabricação 2012, ano mod. 
2013, cor prata, placa AWJ 8486, RENAVAM nº 00504112767, possuindo capota marítima, sem som, rodas sem calotas, 
alguns riscos na pintura, extintor, em bom estado de uso e conservação. AVALIAÇÃO: R$ 30.000,009 em 12/2018 e 
atualizado para R$ 33.426,85 Fica desde logo intimado o devedor, por intermédio de seu advogado, pela publicação do 
presente Edital pelos meios ordinários, pela publicação no edital na página www.vmleiloes.com.br, e pela publicidade 

ser adotadas pelo Leiloeiro que serão considerados meios idôneos, tudo com o objetivo de dar a mais ampla publicidade 

termos do inciso I, do artigo 889 e § 2º do artigo 887 do Código de Processo Civil/2015.. Ponta Grossa, 11 de novembro 
de 2020.  Juliano Buhrer Taques Escrivão 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Ponta Grossa

1º ESCLARECIMENTO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Remoção, Depósito e Guarda, Arma-
zenamento e Acautelamento de veículos automotores, e a Implantação de Gestão Integrada e Informatizada apoiada 
em Banco de Dados dos processos decorrentes das apreensões/remoções realizadas no Município de Ponta Grossa.
No item 7.1 - pag 39, onde se Lê:    7.1. O pátio deverá possuir espaço físico de no mínimo 6.000 m²  (seis mil metros 
quadrados) considerando a área de estacionamento, dos quais, 2.500m² (dois mil e quinhentos metros quadrados) deve-
rão ser cobertos para veículos removidos/apreendidos sinistrados, por determinação do contratante, devendo ainda ter 
espaço de circulação entre os veículos e estrutura das instalações de atendimento ao usuário, permitindo o acesso do 

mínimo 6.000 m²  (seis mil metros quadrados) considerando a área de estacionamento, dos quais, 1.200m² (um mil e 
duzentos metros quadrados) deverão ser cobertos para veículos removidos/apreendidos sinistrados, por determinação 
do contratante, devendo ainda ter espaço de circulação entre os veículos e estrutura das instalações de atendimento ao 

ROBERTO PELLISSARI
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Ponta Grossa

Kemira Chemicals Brasil Ltda CNPJ 03.944.724/0002-62, torna público que irá requerer ao IAT, 

Rodovia do Papel- PR 160, KM 16, Distrito Industrial de Telêmaco Borba-PR. 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Coamo Agroindustrial Cooperativa torna público que recebeu do IAT, a Renovação da Licença 

Azul, 146, Bairro Costeira, município de Paranaguá-PR, válida até 15/04/2021. 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Coamo Agroindustrial Cooperativa torna público que requereu ao IAT, a Renovação da Licença de 

146, Bairro Costeira, município de Paranaguá-PR. 
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Antônio Dionísio Bosa, 54 
anos, sepultamento hoje, 
no Cemitério Paroquial de 
Umbará.
Erondir dos Santos, 64 
anos, sepultamento hoje, 
Cemitério Pedro Fuss (São 
José dos Pinhais).
João Maria Barbosa, 97 
anos, sepultamento hoje, 
no Cemitério Municipal do 
Água Verde.
Lourdes Carvalho Vieira, 
93 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Municipal São João 
Batista (São José dos 
Pinhais).
Maria Francisca de 
Almeida, 83 anos, 
sepultamento hoje, 
Universal Necrópole 
Ecumênica Vertical.
Maria Rosa de Barros, 89 
anos, sepultamento hoje, 
Cemitério Pedro Fuss (São 
José dos Pinhais).
Miralda Oldakoski, 88 
anos, sepultamento hoje, 
no Cemitério Municipal 
São Francisco de Paula.
Nelson Donadeli, 58 
anos, sepultamento hoje, 
Universal Necrópole 
Ecumênica Vertical.
Paulo Henrique Primo 
Garcia, 33 anos, 
sepultamento hoje, 
no Cemitério Parque 
Memorial Graciosa 
(Quatro Barras).
Ramoaldo Nunes 
Caldeira, 66 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Jardim da Paz.

FALECIMENTOS

Redação 
jornalismo@tribunadoparana.com.br

Redação 
jornalismo@tribunadoparana.com.br

Daniel Castellano/SMCS

SINAL DE ALERTA
Coronavírus não dá descanso e Curitiba registra mais 914 casos e 11 mortes

Os casos de corona-
vírus continuam a 
subir em Curitiba 

e ontem mais 914 pessoas 
apresentaram diagnóstico 
positivo. Com a atualiza-
ção, a capital paranaense 
soma 7.714 casos ativos de 
covid-19, quando existe a 
chance de transmissão da 
doença.

Na comparação com duas 
semanas atrás, a alta de ca-
sos ativos duplicou. No dia 
4 de novembro, a Secretaria 
Municipal de Saúde havia 
registrado 3.935 casos ati-
vos da doença.

Com os números subin-
do a cada dia, a ocupação 
de leitos exclusivos para co-
ronavírus da rede SUS tam-
bém segue aumentando aos 
poucos na capital. Ontem, 
três dos nove hospitais es-
pecializados no atendimen-
to de pacientes graves de 
covid-19 estavam com ocu-
pação acima de 94%.

Do total de 283 leitos de 

UTI SUS exclusivos para co-
ronavírus, 82% seguem ocu-
pados na capital. Todos os 
pacientes que são interna-
dos com quadro de síndro-
me respiratória aguda grave 
vão para os leitos exclusivos 
e não apenas os casos con-
firmados da doença. Há no 
momento 50 leitos livres 
em Curitiba.

Óbitos
Ontem, 11 óbitos de mo-

radores foram registrados 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde. Todos eles ocorreram 
nas últimas 48 horas. As no-
vas vítimas eram cinco ho-
mens e seis mulheres, com 
idades entre 44 e 89 anos. 
Todos os pacientes estavam 
internados em hospitais da 
capital e apresentavam al-
gum fator de risco para com-
plicações da covid-19.

Com a atualização, 1.593 
mortes foram provocadas 
pela doença desde o início 
da pandemia em Curitiba.

A Secretaria Estadual de 
Saúde (Sesa) informou on-
tem mais 1.328 casos de in-

fecção pelo novo coronavírus 
e 35 mortes em decorrência 
da doença. Do total de casos 
novos, 914 foram registrados 
apenas em Curitiba. Entre as 
mortes, são 15 mulheres e 
20 homens, com idades que 
variam de 32 e 93 anos. Os 
óbitos ocorreram entre 18 de 
setembro e 18 de novembro.

O boletim traz também a 
inclusão de 1.712 casos re-

troativos – que ocorreram 
entre os dias 23 de maio a 16 
de novembro e que estavam 
com investigação em aberto. 
Agora, com a conclusão da 
investigação, eles foram in-
seridos no sistema.

Os dados acumulados 
mostram que o Paraná soma 
243.654 casos e 5.742 mor-
tos em decorrência da do-
ença. A Sesa informa ainda 

que há 690 pacientes com 
diagnóstico confirmado para 
Covid-19 que estão interna-
dos. São 599 pacientes em 
leitos SUS e 91 em leitos da 
rede particular. Há outros 
1.085 pacientes internados 
que aguardam resultados de 
exames. Eles estão em leitos 
das redes pública e particu-
lar e são considerados casos 
suspeitos.

Números 
em alta em 
todo Estado

NO PARANÁ

1º ESCLARECIMENTO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação 
de serviços de Remoção, Depósito e Guarda, Armazenamento e 
Acautelamento de veículos automotores, e a Implantação de Gestão 
Integrada e Informatizada apoiada em Banco de Dados dos processos 
decorrentes das apreensões/remoções realizadas no Município de 
Ponta Grossa.
No item 7.1 - pag 39, onde se Lê:    7.1. O pátio deverá possuir espaço 
físico de no mínimo 6.000 m²  (seis mil metros quadrados) considerando a 
área de estacionamento, dos quais, 2.500m² (dois mil e quinhentos metros 
quadrados) deverão ser cobertos para veículos removidos/apreendidos 
sinistrados, por determinação do contratante, devendo ainda ter espaço 
de circulação entre os veículos e estrutura das instalações de atendimento 
ao usuário, permitindo o acesso do contratante, 24 (vinte e quatro) horas 
por dia, inclusive finais de semana e feriados, sendo responsabilidade 
exclusiva da contratada a guarda dos veículos até sua destinação final.                       
LEIA-SE:    7.1.  O pátio deverá possuir espaço físico de no mínimo 6.000 
m²  (seis mil metros quadrados) considerando a área de estacionamento, 
dos quais, 1.200m² (um mil e duzentos metros quadrados) deverão 
ser cobertos para veículos removidos/apreendidos sinistrados, por 
determinação do contratante, devendo ainda ter espaço de circulação 
entre os veículos e estrutura das instalações de atendimento ao usuário, 
permitindo o acesso do contratante, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 
inclusive finais de semana e feriados, sendo responsabilidade exclusiva 
da contratada a guarda dos veículos até sua destinação final. 

ROBERTO PELLISSARI
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de 

Ponta Grossa

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS EM 
FUNDAÇÕES ESTATAIS DE ATENÇÃO À SAÚDE DE CURITIBA E REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAÇÃO
A comissão pró-fundação do Sindicato dos Empregados Públicos em Fundações Estatais de 
Atenção à Saúde de Curitiba e Região – SINEFEASC, convoca todos os empregados públicos 
celetistas em Fundações Estatais Públicas de Direito Privado de Atenção à Saúde, dos Municípios 
de Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do 
Sul, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, 
Colombo, Contenda, Curitiba, Doutor Ulysses, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, 
Piên, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São José 
dos Pinhais, Tijucas do Sul, e Tunas do Paraná, todos do Estado do Paraná, a participarem 
da Assembleia Geral Extraordinária de Fundação do Sindicato dos Empregados Públicos em 
Fundações Estatais de Atenção à Saúde de Curitiba e Região – SINEFEASC, que realizar-se-á 
no dia 16 de dezembro de 2020, às 14 horas no Salão do Caravelle Palace Hotel, sito a Rua Cruz 
Machado, 282 - Centro, Curitiba - PR, 80410-170, para tratarem da seguinte ordem do dia: 1) 
Criação e fundação do Sindicato dos Empregados Públicos em Fundações Estatais de Atenção à 
Saúde de Curitiba e Região – SINEFEASC; 2) Leitura, Discussão e aprovação do estatuto social 
do sindicato; 3) Eleição e posse da primeira diretoria; 4) Filiação a Central Sindical; 5) Filiação a 
entidade sindical de grau superior; 6) Autorização da diretoria a requerer registro sindical. Curitiba, 
Paraná, 12 de outubro de 2020. 
Antonio Marcos Duma Adriano
CPF nº 642.306.279-04
Presidente da Comissão pró-fundação

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANÁ
SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 056/20

Objeto: Registro de Preços para o processamento técnico e o processamento físico do 

Abertura: P.A.:

Marilei Berbert Padilha

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br
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19/11/2020 Email – AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO – Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATY0MDABLWViNDQALWQ2ZjktMDACLTAwCgAQAIYa%2FH0NJJRIgyAo%2F4lU%2BSo%3D 1/2

Fwd: MEDIDA CAUTELAR - INTIMAÇÃO URGENTE - TCE/PR - PROCESSO 712120/20

Gabinete Presidencia <gabinete.amtt.presidencia@gmail.com>
Qui, 19/11/2020 10:26
Para:  licita.amtt@hotmail.com <licita.amtt@hotmail.com>

2 anexos (588 KB)
Decisão nº. 1100.20 - GCFAMG.pdf; Assinatura e-mail.png;

---------- Forwarded message --------- 
De: Email tcecartorio <tcecartorio@tce.pr.gov.br> 
Date: qua., 18 de nov. de 2020 às 17:08 
Subject: MEDIDA CAUTELAR - INTIMAÇÃO URGENTE - TCE/PR - PROCESSO 712120/20
To: gabinete.amtt.presidencia@gmail.com <gabinete.amtt.presidencia@gmail.com> 

Prezado Senhor Presidente,

 

Em cumprimento ao Despacho nº 1100/20 - GCFAMG, relativo ao Processo nº 712120/20,
fica  CITADO o Sr. ROBERTO PELLISSARI (CPF nº. 601.880.149-34), nos seguintes termos
do referido Despacho:
 

 (b) Determino, cautelarmente, a suspensão da Concorrência
02/2020, da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte do
Município de Ponta Grossa, em razão de ausência de
informações necessárias, no Termo de Referência, para a
formulação de propostas (em ofensa ao disposto no art. 6°,
IX, da Lei 8.666/93), bem como em razão de
obscuridade/inconsistências entre os itens „6.10.2‟ e „7.1‟,
do Termo de Referência;
 

(c) Determino a inclusão do Sr. Roberto Pelissari (Presidente
da AMTT) no rol de Interessados, bem como à respectiva
citação (por e-mail ou telefone, de acordo com a
conveniência da Diretoria de Protocolo), para que:

 (c.1) No prazo de 5 dias: comprove o cumprimento da
medida cautelar exposta no item (b); indique o servidor
responsável pela elaboração do Edital (o não atendimento
de tal requerimento resultará na eventual responsabilização
do Sr. Presidente em decorrência de eventuais
impropriedades); comprove a notificação do servidor
responsável acerca do presente processo; e apresente
manifestação/defesa prévia;

(c.2) No prazo de 15 dias apresente manifestação/defesa de
mérito.
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19/11/2020 Email – AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO – Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATY0MDABLWViNDQALWQ2ZjktMDACLTAwCgAQAIYa%2FH0NJJRIgyAo%2F4lU%2BSo%3D 2/2

A íntegra do processo eletrônico, com o seu andamento em tempo real, está disponível às partes,
interessados e procuradores, desde que credenciados no Portal e-Contas-Paraná, acessível no
site do Tribunal e com o uso do certificado digital, no seguinte caminho:

1. Inserir o certificado digital
2. Acessar o site do Tribunal em www.tce.pr.gov.br
3. Clicar na opção Portal e-Contas Paraná no menu à esquerda
4. Clicar no ícone Acessar processo eletrônico.

Não havendo o credenciamento das partes, interessados e procuradores, a cópia do processo,
com o seu andamento processual até a fase de expedição deste e-mail, está disponível no site do
Tribunal, pelo prazo de 90 (noventa) dias, no seguinte caminho:

1. Acessar o site do Tribunal em www.tce.pr.gov.br
2. Clicar na opção Portal e-Contas Paraná no menu à esquerda
3. Selecionar a opção Cópia de Autos Digitais
4. Indicar o número do processo 712120/20
5. Indicar o número do Cadastro CNPJ/CPF nº ....
6. Clicar em Exibir cópia

Assim sendo, encaminho-lhe cópia da referida decisão para conhecimento e imediato
cumprimento, assim como para MANIFESTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE NOS AUTOS DO
PROCESSO,, nos termos e prazo do referido Despacho.
Favor confirmar o recebimento da presente intimação.

Cordialmente,
Assinatura e-mail.png

  
 
 

 

Antes de imprimir esta mensagem eletrônica, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente. Verifique se a impressora possui recursos como impressão

frente e verso, modo econômico, entre outros. 

Política de Privacidade: Esta mensagem (incluindo qualquer anexo) é para uso restrito de seu destinatário, e pode conter informação confidencial, sendo seu

sigilo protegido por lei. Se você recebeu esta mensagem por engano, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Favor devolvê-la ao remetente

esclarecendo o equívoco, e em seguida apagá-la. Agradecemos sua colaboração. 

Privacy Policy: This message (including any attachments) is solely for the use of the individual to whom it is addressed, and may contain confidential

intormation, which is legally protected. If you have received this email by mistake, bear in mind that disclosing, forwarding, printing or copying the content of

this email is strictly prohibited. Please notify the sender and delete this e-mail from your system. Thank you for your collaboration 
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

Conforme SEI 72.424/2020 oriundo do TCE, determinando Suspensão da Concorrência
002/2020.

Será anexado Determinação, e posteriomente o SEI 72.424/2020 deverá ser juntado a este SEI.

 
19 de novembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
19/11/2020, às 14:50, 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 0941128 e o código CRC F73930B6.
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PROCESSO Nº - 712120/20 

ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993 

ENTIDADE - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE 

INTERESSADO - FABIO LEANDRO SANCHES MARTINS DE GREGORIO 

PROCURADOR -  

DESPACHO - 1100/20 – GCFAMG 

 
Relatório 
 
O Sr. Fábio Leandro Sanches Martins de Gregório formalizou 

Representação da Lei 8.666/93 em desfavor da Autarquia Municipal de Trânsito e 
Transporte do Município de Ponta Grossa, em razão de supostas impropriedades 
contidas no Edital da Concorrência 02/20201, quais sejam: 

 
(i) O prazo para início da prestação dos serviços (30 dias para 

apresentação de alvarás e até 60 dias para adequação do local) é exíguo, 
configurando exigência de propriedade prévia; (ii) Há inconsistência entre itens do 
Edital no que tange à área coberta exigida; e (iii) Não há estudo de viabilidade 
econômico-financeira. 

 
Conclusivamente é requerida a suspensão da sessão da licitação e 

a correção dos itens destacados. 
 
Análise 
 
A Representação atende aos aplicáveis requisitos formais, as 

insurgências estão expostas de modo claro e fundamentado, e a matéria guarda 
relação comas competências desta Corte; motivos pelos quais merece 
conhecimento o expediente. 

 
Passo ao exame das alegações apresentadas para, de acordo com 

a previsão do art. 300 do Código de Processo Civil2, avaliar o pleito de urgência. 
 

                                                 
1
 Edital: 1. DO OBJETO: 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, DEPÓSITO E 
GUARDA, ARMAZENAMENTO E ACAUTELAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, E A 
IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA E INFORMATIZADA APOIADA EM BANCO DE DADOS 
DOS PROCESSOS DECORRENTES DAS APREENSÕES/REMOÇÕES REALIZADAS NO 
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA. 
2
 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.  
(...) 
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.  
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 
irreversibilidade dos efeitos da decisão. 
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(i) O prazo para início da prestação dos serviços (30 dias para 
apresentação de alvarás e até 60 dias para adequação do local) é exíguo, 
configurando exigência de propriedade prévia – Com máxima vênia aos argumentos 
tecidos pelo Representante, parece-me que o item sequer merece conhecimento. 

 
A exiguidade do lapso temporal apenas pode ser verificada se for 

absoluta (v.g. concessão de prazo notoriamente insuficiente, como 24 horas) ou se 
for devidamente comprovada. 30 dias (prorrogável, para algumas questões) não é 
um período pequeno, sendo necessário demonstrar que algum dos itens exigidos 
(como por exemplo o alvará do Corpo de Bombeiros) leva mais de 30 dias para ser 
obtido. 

 
O fato de o Município de Santo André (SP) haver concedido prazo 

de 120 dias em situação análoga não socorre ao Requerente, uma vez que as 
exigências poderiam ser diferentes e o tempo necessário para o fornecimento de 
documentos também pode ser diferente. 

 
Não demonstrada sequer perfunctoriamente a inviabilidade in 

concretu dos prazos previsto do Edital, não deve ser recebida a Representação em 
relação à questão. 

 
(ii) Há inconsistência entre itens do Edital no que tange à área 

coberta exigida – Dispõe o Edital (no Anexo 1 – Termo de Referência): 
 

6. DO PÁTIO DE RETENÇÃO E GUARDA DE 
VEÍCULOS.   
6.1. O depósito deverá operar 07 (sete) dias por semana, 
24 (vinte e quatro) horas por dia, para a entrada de 
veículos, admitindo-se o regime de plantão para o 
atendimento de chamadas nos finais de semana, feriados 
e fora do expediente normal, considerado das 08:00 h às 
17:00 h.   
(...) 
6.10.  O local deverá possuir, no mínimo, os seguintes 
requisitos: 
(...) 
6.10.2. Estrutura coberta para veículos com área mínima 
de 1.200m². 
(...) 
7.  DA ESTRUTURA FISICA E INSTALAÇÕES DO 
PATIO  
7.1. O pátio deverá possuir espaço físico de no mínimo 
6.000 m²  (seis mil metros quadrados) considerando a 
área de estacionamento, dos quais, 2.500m² (dois mil e 
quinhentos metros quadrados) deverão ser cobertos para 
veículos removidos/apreendidos sinistrados, por 
determinação do contratante, devendo ainda ter espaço 
de circulação entre os veículos e estrutura das 
instalações de atendimento ao usuário, permitindo o 
acesso do contratante, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 
inclusive finais de semana e feriados, sendo 
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responsabilidade exclusiva da contratada a guarda dos 
veículos até sua destinação final. 

 
Sem prejuízo de ser possível concluir que os itens em questão 

tratam de áreas utilizadas para fins diversos (o item „6.10.2‟ trata de depósito 
utilizado para a entrada dos veículos, ao passo que o item „7.1‟ trata de pátio para 
permanência dos veículos), mostra-se necessário esclarecimento da questão por 
parte do Município, uma vez que não se vislumbra improvável conclusão em sentido 
diverso, podendo gerar sérias distorções nas propostas a serem apesentadas. 

 
Ainda que não entenda que o item, em si, seria suficiente para 

ensejar a suspensão do certame, parece-me que a obscuridade do texto editalício, 
aliado à questão que será tratada a seguir (e constitui o cerne da Representação), 
reclama a concessão da tutela de urgência, de modo a permitir aos Interessados a 
formulação de propostas adequadas, bem como propiciar ao Município a 
formalização de contrato financeiramente vantajoso. 

 
(iii) Não há estudo de viabilidade econômico-financeira – A suposta 

irregularidade é exposta pelo Pleiteante nos seguintes termos: 
 

Insuficiência de elementos para elaboração de proposta. 
Os documentos e anexos do edital não contêm um 
estudo de viabilidade econômico-financeiro, que permita 
a elaboração correta de proposta pelas licitantes pois não 
informa: 
- Quantidades estimadas de remoções e diárias por tipo 
de veículo e origem. Cada tipo de apreensão tem suas 
peculiaridades e especificidades. 
- Percentual de veículos levados à leilão. 
- Constância de demanda ao longo do dia. 
- Tempo de permanência nos locais de remoção e tempo 
de liberação no pátio. 
- Quantidades estimadas de veículos de ordem judicial, 
bem como possíveis e/ou quantidade de isenções, caso 
necessário. 
- Valores de investimentos iniciais. 
- Projeção da demanda ao longo do projeto. 
- Projeção do fluxo de caixa do projeto. 
O estudo de viabilidade econômico-financeiro é o 
documento que, além de outras finalidades, justifica os 
valores de tarifas adotadas, comprovando que os valores 
foram analisados e são suficientes para comportar as 
operações da contratada, sem causar risco ou prejuízo 
para a Administração. Também devem ter os parâmetros 
para avaliar a exequibilidade de cada proposta bem como 
determinar o equilíbrio do contrato, permitindo ou 
impossibilitando suas renovações anuais, visto que a 
contratação inicial será somente por 12 (doze) meses, 
que aliás, é um período muito curto para os altos 
investimentos necessários de um contrato que não tem 
quantidades estimadas de serviços. Questiono: Foi feito 
algum estudo para determinar os valores das tarifas? 
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Não há dúvidas de que a Lei 8.666/93 exige projeto básico 

(designação que vem sendo substituída por „termo de referência‟ nas licitações mais 
recentes, seguindo diplomas legais que regulamentam a modalidade licitatória do 
Pregão) detalhado3, com todas as informações necessárias à formulação de 
propostas. Consoante ensinamento de Marçal Justen Filho: 

 
O projeto básico não se destina a disciplinar a execução 
da obra ou do serviço, mas a demonstrar a viabilidade e a 
conveniência de sua execução. Deve evidenciar que os 
custos são compatíveis com as disponibilidades 
financeiras; que todas soluções técnicas possíveis foram 
cogitadas, selecionando-se a mais conveniente; que os 
prazos para execução foram calculados; que os reflexos 
sobre o meio ambiente foram sopesados etc. Inclusive 
questões jurídicas deverão ser cogitadas, na medida em 
que serão fornecidos subsídios para o plano de 
aplicação. 
O conteúdo do projeto básico dependerá da natureza do 
objeto a ser licitado. Deverá ser tanto mais complexo e 
minucioso na medida em que assim exija o objeto da 
futura contratação. Ressalte-se, ademais, que não basta 
denominar um conjunto de estudos com o nome “projeto 
básico” para que ele adquira essa condição perante a Lei. 
Não foi casual ter o art. 6°, inc. IX, arrolado as exigências 
que o estudo deverá preencher para corresponder ao 
conceito de projeto básico.4 

  

                                                 
3
 Art. 6o  Para os fins desta Lei, considera-se: 

(...) 
IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, 
elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade 
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a 
avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os 
seguintes elementos: 
a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos 
os seus elementos constitutivos com clareza; 
b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a 
necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e 
de realização das obras e montagem; 
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, 
bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem 
frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 
d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações 
provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua 
execução; 
e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua 
programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em 
cada caso; 
f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e 
fornecimentos propriamente avaliados; 
4
 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 14 ed. Página 134. 
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A leitura do minucioso Termo de Referência em questão comprova 
que o Edital foi elaborado de acordo com aprofundados estudos técnicos. Porém, o 
regulamento do certame mostra-se falho em relação aos pontos destacados pelo 
Representante. 

 
Não se mostra viável a apresentação de propostas adequadas, uma 

vez que o Edital não possui elementos que permitam a mensuração do volume de 
negócios. Como pode uma empresa avaliar os custos envolvidos no contrato se não 
resta informado, por exemplo, qual o volume histórico de veículos apreendidos? 

 
Todas as informações indicadas na Representação são 

absolutamente essenciais para que os potenciais interessados formulem suas 
propostas com precisão. E as falhas não servem apenas para sustentar os 
interesses de terceiros interessados em contratar com a Municipalidade, uma vez 
que a apresentação de propostas mais adequadas (e, possivelmente, mais 
interessantes financeiramente) é um dos fins buscados pelo ente licitante. 

 
Embora tratando de objeto de licitação diferente, o Min. André Luis 

de Carvalho, do Tribunal de Contas da União, foi muito feliz em indicar a finalidade 
de um bom projeto básico: 

 
12. O primeiro achado diz respeito a graves deficiências 
no projeto básico. Destaco que tais deficiências, 
atinentes, por exemplo, à falta de indicação da 
localização e das características básicas das obras, 
impossibilitaram, principalmente, o fornecimento de uma 
visão global do empreendimento. 
13. Chamo a atenção para o fato de que não constam 
plantas ou mesmo croquis das ruas a serem beneficiadas 
com as respectivas indicações dos serviços e de que não 
há memória de cálculo que indique como as quantidades 
dos serviços foram mensuradas. Ademais, além de não 
haver indicação expressa da data-base da planilha 
orçamentária de preços unitários, não há planilhas de 
composição dos custos unitários dos serviços. 
14. O projeto básico é peça indispensável ao processo 
licitatório, haja vista sua finalidade essencial de permitir 
que todos os licitantes saibam com clareza o que a 
Administração busca contratar, propiciando, assim, 
condições isonômicas de competitividade. Dessa forma, a 
sua incompletude pode resultar em restrição ao caráter 
competitivo do processo licitatório. 
(Acórdão 1.564/09-Plenário) 

 
Determinações 
 
Face a todo o exposto: 
 
(a) Recebo parcialmente a Representação e determino seu 

processamento; 
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(b) Determino, cautelarmente, a suspensão da Concorrência 
02/2020, da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte do Município de Ponta 
Grossa, em razão de ausência de informações necessárias, no Termo de 
Referência, para a formulação de propostas (em ofensa ao disposto no art. 6°, IX, da 
Lei 8.666/93), bem como em razão de obscuridade/inconsistências entre os itens 
„6.10.2‟ e „7.1‟, do Termo de Referência; 

 
(c) Determino a inclusão do Sr. Roberto Pelissari (Presidente da 

AMTT) no rol de Interessados, bem como à respectiva citação (por e-mail ou 
telefone, de acordo com a conveniência da Diretoria de Protocolo), para que: 

 
(c.1) No prazo de 5 dias: comprove o cumprimento da medida 

cautelar exposta no item (b); indique o servidor responsável pela elaboração do 
Edital (o não atendimento de tal requerimento resultará na eventual 
responsabilização do Sr. Presidente em decorrência de eventuais impropriedades); 
comprove a notificação do servidor responsável acerca do presente processo; e 
apresente manifestação/defesa prévia; 

 
(c.2) No prazo de 15 dias apresente manifestação/defesa de mérito. 
 
Caso se entenda desnecessária a juntada de defesa de mérito, 

sendo possível a apresentação de todos os argumentos necessários em sede de 
defesa prévia, solicita-se expressa menção em tal sentido, de modo a propiciar o 
mais célere deslinde do expediente. 

 
Uma vez apresentada a manifestação prevista no item (c.1), solicito 

à Diretoria de Protocolo a imediata devolução dos autos a meu Gabinete para novo 
exame. 

 

GCFAMG em 18 de novembro de 2020. 

FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES 

Relator 
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Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 

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

1º Andar  –  Centro Fone: (42) 3220-1035 ramal 2035  

licita.amtt@hotmail.com 

 

   

  

 

  

 

 

TERMO DE SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2020 

 

 

Considerando os termos do Despacho 1100/20 relativo ao Processo 712120/20 do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná, determino a SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2020, 

que tem como objeto:- Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 

Remoção, Depósito e Guarda, Armazenamento e Acautelamento de veículos automotores, e a 

Implantação de Gestão Integrada e Informatizada apoiada em Banco de Dados dos processos 

decorrentes das apreensões/remoções realizadas no Município de Ponta Grossa. 

 

                                                                                                             

Ponta Grossa, 19 de novembro de 2020. 

 

 

 

ROBERTO PELLISSARI 

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

Ao (À)

AMTT/INF

Para lançar os seguintes documentos no site AMTT, - CONCORRENCIA PUBLICA 002/2020:

1. PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO: movimento 0938672

2. 1º ESCLARECIMENTO: movimento 0938695

3. TERMO DE SUSPENSÃO: movimento 09941180

 
19 de novembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
19/11/2020, às 15:04, 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 0941217 e o código CRC A21F91EB.

Cota do Processo AMTT/CLIC 0941217         SEI SEI64806/2020 / pg. 319



 

 
Departamento de Informáica

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Feito em 19/11/2020
 

19 de novembro de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por HELDER LAURO CAVALI, Programador, em
19/11/2020, às 16:23, 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 0941677 e o código CRC 081800F3.

Cota do Processo AMTT/INF 0941677         SEI SEI64806/2020 / pg. 320
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P R O L A R
C O M PA N H I A  D E  H A B I TA Ç Ã O  D E  P O N TA  G R O S S A

EXTRATO DO CONTRATO Nº 068/2020   
VENDEDOR: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
COMPRADOR:  JONAS DE FREITAS - CPF: 060.159.339-17
OBJETO: Alienação (venda), no estado físico e jurídico em que se encontra, de imóvel de pro-
priedade da Companhia de Habitação de Ponta Grossa, sendo o Lote nº 01 da Quadra nº 04, 
localizado no Loteamento Jardim dos Manacás.
VALOR: R$ 81.465,27 (oitenta e um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete 
centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL.
INÍCIO DO CONTRATO: 12/11/2020.
LICITAÇÃO: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 024/2020.

        DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR
       Diretor Presidente – PROLAR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 024/2020 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 068/2020

 O Senhor DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR, no uso de suas atribuições como Diretor Pre-
sidente da COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, em conformidade com 
as Leis 13.303/16 e 10.520/02 e alterações posteriores e de acordo com a legalidade de todos os 
procedimentos adotados no processo administrativo em referência, em estrita consonância com os 
princípios elencados no art. 31 da Lei 13.303/16, torna-se pública a homologação do procedimento 
licitatório disposto no art. 28 parágrafo terceiro da Lei 13.303/16.
Objeto: Alienação (venda), no estado físico e jurídico em que se encontra, de imóvel de proprieda-
de da Companhia de Habitação de Ponta Grossa, sendo o Lote nº 01 da Quadra nº 04, localizado 
no Loteamento Jardim dos Manacás.
Comprador: JONAS DE FREITAS, CPF Nº 060.159.339-17.
Valor total do contrato: R$ 81.465,27 ( oitenta e um mil, quatrocentos e sessenta e cinco 
reais e vinte e sete centavos).

Ponta Grossa, 11 de novembro de 2020.
DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR

Diretor Presidente - PROLAR

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

TERMO DE SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2020
 Considerando os termos do Despacho 1100/20 relativo ao Processo 712120/20 do Tribu-
nal de Contas do Estado do Paraná, determino a SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
002/2020, que tem como objeto:- Contratação de empresa especializada em prestação de serviços 
de Remoção, Depósito e Guarda, Armazenamento e Acautelamento de veículos automotores, e 
a Implantação de Gestão Integrada e Informatizada apoiada em Banco de Dados dos processos 
decorrentes das apreensões/remoções realizadas no Município de Ponta Grossa.

ROBERTO PELLISSARI
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

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

 
MESA EXECUTIVA

ATO Nº 94/2020
Considerando os termos do Processo nº 1910/2020, de autoria do Vereador Divonsir Pereira An-
tunes - Divo;

R E S O L V E
Art.1º - Nomear, a partir do dia 17 de novembro de 2020, os abaixo relacionados, para exercerem 

os empregos públicos em comissão, junto ao Gabinete Parlamentar do Vereador Divonsir 
Pereira Antunes - Divo.

 
NOME CPF FUNÇÃO NIVEL

PAULO MARCELO BATISTA COSTA 043.398.489/99 Chefe de Gabinete Parlamentar CC 6
MAIRA CRISTINA FERREIRA 049.551.239/70 Assessor Parlamentar CC 3
RENATO LIMA DOS SANTOS 927.262.919/53 Assessor Parlamentar CC 3

Art.2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
 Ponta Grossa, 16 de novembro 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
______________________________________________________________________________

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 95/2020

 A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais e regimentais;
 Considerando o encerramento da licença maternidade;

RESOLVE
Art.1º - Reintegrar, a partir do dia 30 de novembro de 2020, a servidora NATALIA RABELO SAN-

TANA, CIRG 11.098.799/MG, na função de Coordenadora da Controladoria do Sistema de 
Controle Interno.

Art.2º - Ficam revogas disposições em contrário.
Art.3º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

Ponta Grossa, 17 de novembro 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
______________________________________________________________________________

CÂMARA  MUNICIPAL  DE  PONTA  GROSSA
DIRETORIA GERAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

AVISO DE PREGÃO DESERTO
Pregão Presencial nº 21/2020

 A Câmara Municipal de Ponta Grossa, torna público, para conhecimento de interessados, 
que foi declarado DESERTO por ausência de participantes, o Pregão Presencial nº 21/2020 – Pro-
cesso nº 30/2020, referente à contratação de empresa especializada visando "aquisição de carga 
para botijão de gás liquefeito de petróleo (GLP) - 13 kg - com vasilhame a base de troca e entrega 
parcelada, com prazo de vigência de 12(doze) meses a partir da publicação do extrato do contrato 
no Diário Oficial do Município, em conformidade com as especificações e detalhamentos consig-
nados no Edital e observada as discriminações previstas no Anexo 01 - Termo de Referência", com 
seu resumo publicado no Diário Oficial do  Município do dia 10 de outubro de 2020 e retificação e 
reabertura em 04 de novembro de 2020.

Ponta Grossa-PR, 17 de novembro de 2020.
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa

Publicação em Diario Oficial (0943130)         SEI SEI64806/2020 / pg. 321
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EM GREVE DE FOME
Professores que ocuparam a Assembleia deixaram o prédio ontem 

pela manhã e agora partem para outro tipo de protesto

Manifestantes que pas-
saram a noite na As-
sembleia Legislativa 

do Paraná (Alep) deixaram, 
ontem pela manhã, o pré-
dio e iniciaram uma greve 
de fome pela revogação do 
edital 47. O edital prevê a 
realização de um concurso 
para contratação de profes-
sores PSS para o estado e a 
APP-Sindicato reclama que a 
Secretaria de Estado de Edu-
cação (Seed) quer mudar a 
forma de contratação justa-
mente na pandemia de coro-
navírus. Segundo os manifes-
tantes, 30 pessoas entrarão 
em greve de fome.

Hermes Leão, presidente 
da APP-Sindicato, afirmou 
que ele e mais colegas farão a 
greve de fome. “Estamos em 
luta. Professores e professo-
ras têm construído a riqueza 
do Paraná na educação públi-
ca. Fazer uma greve de fome 
é uma medida extrema, que 
exige muito de todos nós”, 

disse. Uma reunião foi mar-
cada para a tarde de ontem.

Para o deputado Ademar 
Traiano (PSBD), presidente 
da Assembleia Legislativa do 
Paraná, a invasão é arbitrária 

e uma afronta aos Poderes 
constituídos. “Eu entendo 
que decisão de justiça tem 
que ser cumprida. Eles não 
estão mais desrespeitando 
só o Poder Legislativo. Es-

tão desrespeitando a Justiça, 
deixando de cumprir uma 
determinação de um juiz que 
arbitrou uma multa de R$ 
30 mil dia caso permaneçam 
aqui no prédio”.

República Federativa do Brasil
COMARCA DE CURITIBA- ESTADO DO PARANÁ

1º SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS LUIS FLÁVIO FIDELIS GONÇALVES Oficial 
(41) 3022-1117 - CEP: 80.730-000 - Curitiba - PR

E-mail: titular@1ricuritiba.com.br
Ao representante legal da POLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Rua Dr. Roberto Barrozo nº 620, Centro Cívico
CEP: 80.520-092 e/ou
Rua Marechal Deodoro nº 497, 10° andar, conjuntos nºs 103/105 Centro
Rua Padre Anchieta nº 2050, 5° andar, Edifício Helbor Offices Champagnat, Bigonilho
CEP. 80.020-320
Nesta 

NOTIFICAÇÃO
Por meio deste, levo ao Vosso conhecimento que Sergio Charles Tubero e Gilceley Teixeira dos 
Santos, proprietários do Lote de terreno sob nº 544- B09 do croqui nº 2.444 da Prefeitura Municipal 
de Curitiba, localizado de frente para a Rua João de Lara nº 09, nesta cidade, com a área superficial 
de 953,89 m² objeto da Matrícula nº 17.631 do Livro 02-RG desta Serventia, apresentaram, nesta 
Serventia Imobiliária, pedido de Retificação Administrativa da descrição do imóvel, nos termos 
do disposto no Art. 213, inc. II da Lei nº 6.015/73, tendo como base o levantamento topográfico 
realizado pelo agrimensor inscrito no CFT- RPN. 
Segundo consta do levantamento topográfico, elaborado por agrimensor credenciado pelo CFT 
- RPN, conforme inscrição nº 1702698750 (Renato Schulhan) o Lote acima descrito e objeto de 
retificação administrativa, faz confrontação pelo lado esquerdo, de quem da Rua João de Lara 
olha, com imóvel de sua propriedade (casa nº 04 do Condomínio Villaggio Bosco Reale), objeto da 
Matrícula nº 41.075 do Livro 02-RG desta Serventia.
Assim, em face do disposto no Art. 213, inc. lI, § 2° e §3° da Lei 6.015/73, alterado pela 
Lei Federal 10.931, fica o representante legal da Polis Empreendimentos Imobiliários Ltda, 
notificado daquele pedido retificatório, podendo, em havendo motivo justificado, impugná-
lo no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da presente. Em havendo 
impugnação, os documentos serão encaminhados ao Juízo de Direito da Vara dos Registros 
Públicos, nos termos da Lei. 
Transcorridos aquele lapso temporal a retificação será lançada na Matrícula do imóvel. 

Curitiba, 11 de Julho de 2019.
LUIS FLAVIO FIDELIS GONÇALVES

OFICIAL DO REGISTRO
Ana Paula da Costa

TERMO DE SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2020
Considerando os termos do Despacho 1100/20 relativo ao Processo 712120/20 
do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, determino a SUSPENSÃO DA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2020, que tem como objeto:- Contratação 
de empresa especializada em prestação de serviços de Remoção, Depósito 
e Guarda, Armazenamento e Acautelamento de veículos automotores, e a 
Implantação de Gestão Integrada e Informatizada apoiada em Banco de Dados 
dos processos decorrentes das apreensões/remoções realizadas no Município 
de Ponta Grossa.

ROBERTO PELLISSARI
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Ponta Grossa

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 161/2020 – SMAP/SMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE 
GESTÃO DE PESSOAL

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de vidros, espelhos e 
películas nos diversos equipamentos de saúde do município de Curitiba, pelo sistema de 
registro de preços pelo período de 12 (doze) meses. 
PROPOSTAS: 03/12/2020 - 9h às 10h. 
LANCES: 03/12/2020 - 10h05 às 10h50. 
O EDITAL está à disposição dos interessados no portal de compras da Prefeitura Municipal 
de Curitiba: www.e-compras.curitiba.pr.gov.br. Em caso de dúvidas, os interessados deverão 
entrar em contato pelos fones: (0XX41) 3350-9115, 3350-9971 e 3350-8646. 

Daniele Cristine Merlin dos Santos
Pregoeira

CHAMAMENTO PÚBLICO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 389/2019
ESTADO DO PARANÁ - DECON / SEAP

A EMPRESA PRIME BENEFÍCIOS, ATENDENDO AO DISPOSTO 
NO ITEM 8.4.2.2.41 DO EDITAL, COMUNICA AOS INTERESSADOS 
QUE RECEBERÁ REQUERIMENTOS DE CADASTRO PARA 
CREDENCIAMENTO EM SUA REDE DE OFICINAS PARA 
ATENDIMENTO À FROTA DO GOVERNO DO ESTADO DO 
PARANÁ E SUAS AUTARQUIAS. PODERÃO SE CREDENCIAR 
ESTABELECIMENTOS CUJO RAMO DE ATIVIDADE SEJA A 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, 
DESDE QUE ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PERTINENTES 
A CATEGORIA.

MAIS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS CONTATOS:
0800 745 8877

CHAMAMENTO PÚBLICO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 656/2019
ESTADO DO PARANÁ - DECON / SEAP

A EMPRESA PRIME BENEFÍCIOS, ATENDENDO AO DISPOSTO 
NO ITEM 9.2.12 DO EDITAL, COMUNICA AOS INTERESSADOS 
QUE RECEBERÁ REQUERIMENTOS DE CADASTRO 
PARA CREDENCIAMENTO EM SUA REDE DEPOSTOS DE 
COMBUSTÍVEIS PARA ATENDIMENTO À FROTA DO GOVERNO 
DO ESTADO DO PARANÁ E SUAS AUTARQUIAS. PODERÃO SE 
CREDENCIAR ESTABELECIMENTOS CUJO RAMO DE ATIVIDADE 
É O COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS, DESDE 
QUE ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PERTINENTES A 
CATEGORIA.

MAIS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS CONTATOS:
0800 745 8877

Antônia Maria 
Nascimento da Silva, 91 
anos, sepultamento hoje, 
Universal Necrópole 
Ecumênica Vertical.
Armando Luiz Prigol,
91 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Parque Iguaçu.
Camilo dos Santos 
Araújo, 81 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Municipal 
Bom Jesus dos Passos 
(Piraquara).
Clarice Junek Braga,
78 anos, sepultamento 
hoje, Universal 
Necrópole Ecumênica 
Vertical.
Donizeti de Oliveira,
64 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Parque Senhor do 
Bonfim (São José dos 
Pinhais).
Eloi Lubas, 55 anos, 
sepultamento 
hoje, Crematório 
Vaticano (Almirante 
Tamandaré(PR)).
Erli Gomes de 
Araújo Dias, 72 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Municipal de 
Bocaiuva do Sul.
Eva Kogitski, 63 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Municipal do 
Boqueirão.
Igor Renato Moeller,
61 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Municipal do Boqueirão.
João Alceu Cubas, 82 
anos, sepultamento hoje, 
no Cemitério Municipal 
de Mandirituba.
José Alvari dos Santos,
69 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Municipal do Boqueirão.
Luiz Augusto da Silva 
Gonçalves, 70 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Jardim da 
Saudade II (Pinhais).
Maria Cacilda Fragoso,
73 anos, sepultamento 
hoje, Universal 
Necrópole Ecumênica 
Vertical.
Maria Cândida dos 
Santos, 85 anos, 
sepultamento hoje, 
Universal Necrópole 
Ecumênica Vertical.
Seonilda Barbosa 
Santos, 66 anos, 
sepultamento hoje, 
no Cemitério Parque 
Senhor do Bonfim (São 
José dos Pinhais).
Sônia Regina Ramos,
63 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Jardim da Paz.
Sylvina Arnauts Baggio,
97 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Jardim da Paz. 
Acelino Fernando Bessa 
dos Santos, 79 anos, 
sepultamento ontem.
Adilair Amaral Abreu, 
92 anos, sepultamento 
ontem.
Alberto Luiz Sprea, 71 
anos, sepultamento 
ontem.

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAI

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 152/2020 
TOMADA DE PREÇO Nº 047/2020

(Leis Federais n° 8.666/93 
Tipo de licitação: MENOR PREÇO.
OBJETO: Obra- construção de 05 casas pré-
moldadas na localidade de Bom Jardim do Sul.
 Dotação Orçamentária:
10001154511501106144905100000 2840
Sessão de julgamento:07 /12/2020 às 09:00hrs
Recebimento e protocolo dos envelopes: 
04/12/2020 até as 17h:00min.
Local para informações e obtenção do 
instrumento convocatório e seus anexos: Setor 
de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IVAI - PR - Rua Rui Barbosa, 606 – Centro - Ivaí 
– Pr - fone – (42) - 3247-1222 - ramal 216 – site: 
www.ivai.pr.gov.br        
Ivaí, 19 de novembro de 2020

Welton Ademir Ferreira
Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO    N° 153/2020
CONCORRÊNCIA PÚBLICA   Nº 004/2020 

(Lei Federal n° 8.666/93) 
Tipo de licitação: MENOR PREÇO.

OBJETO: Obra- 2º etapa da obra de construção 
do Hospital Municipal Vicente Grochoski.
Sessão de julgamento: 23/12/2020 às 09h00.
Recebimento e protocolo dos envelopes: 
22/12/2020 até as 17h:00min.
Dotação Orçamentária:
08001103011001103944905100000 1611
Local para informações e obtenção do 
instrumento convocatório e seus anexos: Setor 
de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IVAI - PR - Rua Rui Barbosa, 606 – Centro - Ivaí 
– Pr - fone – (42) - 3247-1222 - ramal 216 – site: 
www.ivai.pr.gov.br         
Ivaí, 19 de novembro de 2020.

Welton Ademir Ferreira
Presidente da Comissão Municipal de 

Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO    N° 154/2020
TOMADA DE PREÇOS   Nº 048/2020 

(Lei Federal n° 8.666/93) 
Tipo de licitação: MENOR PREÇO.

OBJETO: Obra: cobertura- fechamento em 
chapa cimentícia no Centro de Convivência do 
idoso, totalizando uma área total de 327,35m². 
Sessão de julgamento: 08/12/2020 às 09h00.
Recebimento e protocolo dos envelopes: 
07/12/2020 até as 17h:00min.
Dotação Orçamentária:
09004082410801205744609100000 2770
Local para informações e obtenção do 
instrumento convocatório e seus anexos: Setor 
de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IVAI - PR - Rua Rui Barbosa, 606 – Centro - Ivaí 
– Pr - fone – (42) - 3247-1222 - ramal 216 – site: 
www.ivai.pr.gov.br         
Ivaí, 19 de novembro de 2020.

Welton Ademir Ferreira
Presidente da Comissão Municipal de 

Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAI

3º TERMO ADITIVO -
 CONTRATO Nº 282/2019

LICITAÇÃO N.º 098/2019 – 
TOMADA DE PREÇO Nº 014/2019

A Prefeitura Municipal de Ivaí, pessoa jurídica 
de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 76.175.918/0001-33, localizada na Rua 
Rui Barbosa, 632, centro, Ivaí – Pr, neste ato 
representada pelo seu Prefeito Municipal, 
Senhor IDIR TREVISO, brasileiro, casado, 
residente `Rua Dr. Ferreira Correia, Centro, 
em Ivaí – Pr, portador da cédula de identidade 
sob registro geral nº 197.260-1 SSP-PR e 
do CPF/MF nº 196.938.180-91, a seguir 
denominada CONTRATANTE, e a empresa 
C.H ENGENHARIA CIVIL LTDA-EPP, pessoa 
jurídica de direito privado, sita na Rua Olavo 
Bilac, nº 48, Centro, Pinhais/PR, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 03.020.439/0001-74, neste 
ato denominada CONTRATADA, neste ato 
representada pelo Senhor Celso Henrique 
Bendlin, brasileiro, solteiro, residente á Rua 
Olavo Bilac, nº 48, Centro, Pinhais/PR, portador 
da cédula de identidade nº 6.004.584-4 SSP/
PR, do CPF/MF nº 860.029.379-00, mediante 
observância ao disposto na Lei Federal 
8.666/93 e posteriores alterações, resolvem, 

regido pelas cláusulas e disposições seguintes:
OBJETO: Execução de Obra – Construção do 
Centro de Convivência do Idoso.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do 
Termo Aditivo é a alteração da CLÁUSULA 
TERCEIRA do contrato original. Visando 

acrescentado o valor de R$ 8.100,00 (oito mil 
e cem reais), alterando o valor total de R$ 
336.214,80 para R$ 344.314,80, de acordo 
com o Artigo 65, inciso I, alínea “b” da Lei 
8.666/93.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas 
do contrato celebrado.
Ivaí/PR, 16 de novembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ - PR                         
Idir Treviso - Prefeito Municipal

Celso Henrique Bendlin – Representante legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAI

1º TERMO ADITIVO 
CONTRATO Nº 154/2020
LICITAÇÃO N.º 068/2020

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2020
O MUNICÍPIO DE IVAÍ - ESTADO DO PARANÁ 
,  pessoa jurídica de direito público, sito na 
Rua Rui Barbosa, 632, centro, Ivaí – Pr, neste 
ato representada pelo seu Prefeito Municipal, 
Senhor IDIR TREVISO, brasileiro, casado, 
residente em Ivaí – Pr, portador da cédula de 
identidade sob registro geral nº 1912.260-1 
SSP-PR, do CPF/MF nº 196.938.180-91 e 
através da Secretaria Municipal de Saúde 
representada pela Secretaria Municipal, 
gestora do Fundo Municipal de Saúde, 
Senhora TANIA KIELT, residente em Ivaí – 
PR, portadora da cédula de identidade sob 
registro geral nº 9.742.240-0 e inscrita no 
CPF/MF sob o nº 059.477.599-00, a seguir 
denominada CONTRATANTE, e a empresa 
SUPERMERCADO TRIÂNGULO DE IVAÍ 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sita 
na Rua Rui Barbosa nº  04, centro, Ivaí/Paraná, 
CEP 84460-000 inscrita no CNPJ/MF sob nº 
02.113.046/0001-42, neste ato denominada 
CONTRATADA, representada pelo Senhor 
Marcos Marcelo Messias Cominesi, brasileiro, 
residente na Rua Paulo Faix, nº 40, centro, 
Ivaí/Paraná, portador  da cédula de identidade 
sob registro geral nº 4.411.150-0 PR e do CPF/
MF nº 676.973.139-87, resolvem, de comum 

cláusulas e disposições seguintes: 
OBJETO: aquisição de carnes e farinha de 
milho para atender as demandas do Hospital 
Municipal de Ivaí.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do 
Termo Aditivo é a alteração da CLÁUSULA 
TERCEIRA do contrato original. Visando 

acrescentado o valor de R$ 2.753,73 (dois mil, 
setecentos e cinquenta e três reais e setenta 
e três centavos), alterando o valor total de R$ 
11.014,90 para R$ 13.768,63, de acordo com 
o Artigo 65, inciso I, alínea “b” da Lei 8.666/93.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas 
do contrato celebrado.
Ivaí/PR, 19 de novembro de 2020.
MUNICÍPIO DE IVAÍ  - PR    
                                                 

Idir Treviso – Prefeito Municipal
Tânia Kielt - Gestora do 

Fundo Municipal de Saúde

Marcos Marcelo Messias Cominesi
Representante Legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAI

Termo de Rescisão de Contrato 
de Prestação de Serviços

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IVAÍ
CONTRATADO: CONSTRUTORA CAMARGO 
EIRELI

261/2020, celebrado em 25 de setembro de 
2020, para a execução da Obra – Reforma 
das escolas municipais Cristo Rei e Centro 
Municipal de Educação Infantil Nossa Senhora 
Aparecida (CMEI), o que fazem mediante as 
seguintes condições:
O CONTRATANTE e o CONTRATADO, neste 
ato, declaram a sua intenção de rescindir o 
contrato 261/2020, celebrado entre as partes, 
consoante as disposições do ajuste acima 
indicado, razão pela qual o CONTRATADO 
faz a entrega de todos os documentos e 
equipamentos que recebeu por ocasião do 
início da relação contratual.
Ante o fato de que a obra não se iniciou, a 
presente rescisão se dá sem a efetivação de 
pagamento de qualquer valor indevido, dando 
o CONTRATADO ampla geral e irrevogável 
quitação, a que título for, de todo e qualquer 
valor referente ao contrato ora rescindido, nada 
mais tendo a reclamar com relação ao referido 
contrato.
E, por estarem as partes assim ajustadas, 

e forma, na presença de duas testemunhas 

Ivaí, 18 de novembro de 2020.

MUNICÍPIO DE IVAÍ
CONTRATANTE

CONSTRUTORA CAMARGO EIRELI
CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PONTA GROSSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2020

A Prefeitura do Município de Ponta Grossa, 
Estado do Paraná, realizará na sua sede, à 
Av. Visconde de Taunay, n.º 950, 2º andar, 
em 8 de Dezembro de 2020, às 13h30min, 
licitação para construção de Campo de Futebol 
Society do Campo em lote localizado na Rua 
Janete Angela Carneiro Jacomel, Jardim 
Alto Alegre, Bairro Cará Cará, valor máximo: 
R$ 122.147,03.
Maiores informações, bem como a íntegra do 
Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao 
Departamento Administrativo da Secretaria 
Municipal de Planejamento, sito à Av. Visconde 
de Taunay, 950, no horário das 12h às 18h, fone 
42-3220-1304, site http://servicos.pontagrossa.
pr.gov.br/portaltransparencia/licitacoes.

Celso Augusto Sant’Anna - Secretário 
Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RESERVA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 066/2020 

- PROCESSO N.º 169/2020
OBJETO: Seleção de propostas visando 
à contratação de empresa especializada 
para confecção de uniformes (camiseta, 
camisa, calça, colete, jaleco, jaqueta e 
macacão), os quais serão distribuídos 
aos servidores municipais. CRITÉRIO 
DE JULGAMENTO: Menor Preço por 
Item. SESSÃO PÚBLICA E INÍCIO 
DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 
03/12/2020 às 09h00min. LOCAL: 
Departamento de Licitações e Contratos - 
Rua Benjamin Constant n.º 340, Centro, 
Reserva/PR. O Edital e Anexos estão 
disponíveis para download no endereço 
eletrônico: http://177.92.23.229:7476/
SysPortal/public/paginaConteudoLink.
xhtml?re la tor ioId=622&categor ia
Id=23, ou ainda, solicitados pelo e-mail: 
reservalicitacoes@gmail.com. 
Reserva (PR), 19 de novembro de 2020.

PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE 
 TRÂNSITO E TRANSPORTE DE PONTA GROSSA

TERMO DE SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2020
Considerando os termos do Despacho 1100/20 relativo ao Processo 712120/20 do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná, determino a SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

002/2020, que tem como objeto:- Contratação de empresa especializada em prestação de 

serviços de Remoção, Depósito e Guarda, Armazenamento e Acautelamento de veículos 

automotores, e a Implantação de Gestão Integrada e Informatizada apoiada em Banco de 

Dados dos processos decorrentes das apreensões/remoções realizadas no Município de Ponta 

Grossa.

ROBERTO PELLISSARI

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Ponta Grossa

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RESERVA

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 240 / 2020

PREGÃO PRESENCIAL nº 061-2020
CONTRATANTE: M U N I C Í P I O 
DE RESERVA, inscrito no CGC/MF nº 
76.169.879/0001-61, neste ato representado 
pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno 
exercício de seu mandato e funções, Senhor 
Frederico Bittencourt Hornung, e
CONTRATADA: SAVANA COMÉRCIO 
DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ 
24.706.364/0001-50.
OBJETO: Aquisição de equipamento 
rodoviário sendo: 01 Caminhão Caçamba, 
conforme Lote nº 04.
VALOR TOTAL: R$ 416.000,00 
(quatrocentos e dezesseis mil reais). 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias.
DATA DE ASSINATURA DO 
CONTRATO: 18 de novembro de 2020.
FORO: Comarca de Reserva, Estado do 
Paraná.
Reserva-PR, 18 de novembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RESERVA

EXTRATOS DOS CONTRATOS Nº 
237-238-239 / 2020

PREGÃO PRESENCIAL nº 061-2020
CONTRATANTE: M U N I C Í P I O 
DE RESERVA, inscrito no CGC/MF nº 
76.169.879/0001-61, neste ato representado 
pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno 
exercício de seu mandato e funções, Senhor 
Frederico Bittencourt Hornung, e
CONTRATADA: YAMADIESEL 
COMÉRCIO DE MÁQUINAS – EIRELI, 
CNPJ 22.087.311/0001-72.
OBJETO: Aquisição de equipamentos 
rodoviários sendo: 01 Motoniveladora, 
01 Pá Carregadeira, 01 Retroescavadeira, 
conforme Lotes nº 01, 02 e 03.
VALOR TOTAL: R$ 1.273.000,00 (um 
milhão, duzentos e setenta e três mil reais). 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias.
DATA DE ASSINATURA DO 
CONTRATO: 18 de novembro de 2020.
FORO: Comarca de Reserva, Estado do 
Paraná.
Reserva-PR, 18 de novembro de 2020.

PUBLICAÇÃO LEGAL

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO 
PROCONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO MARAT 

 

O Conselho Administrativo da Associação Pró Construção do Edifício Marat, 
neste ato convoca todos os participantes do empreendimento imobiliário do 
EDIFÍCIO MARAT a comparecerem na a ser realizada no 
local, data e horários abaixo indicados, na qual serão tratados e decididos os 
seguintes assuntos de interesse de todos:  

 

 Prestação de serviços realizados em 2020; 
 Aportes financeiros; 
 Vendas; 
 Situação geral da obra; 
 Demais assuntos de interesse dos associados. 

 

A Assembleia será realizada:  

Data: 7 de dezembro de 2020.  

Local: Rua Professora Izaura Torres Cruz, 531 – Jardim Carvalho – Sala 
comercial.  

Horário: Primeira Convocação às 19h00, iniciando-se com a presença de no 
mínimo 50% dos participantes do empreendimento.  

Segunda Convocação às 19h30, iniciando-se com os participantes do 
empreendimento que estiverem presentes. 

  

Importante destacar que:  

a) A Assembleia é o órgão deliberativo supremo e;  

b) As decisões serão válidas para todos os participantes;  

 

Atenciosamente,  

Ponta Grossa/PR, 17 de Novembro de 2020. 
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20/11/2020 Email – AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO – Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATY0MDABLWViNDQALWQ2ZjktMDACLTAwCgAQAAYY5Td7RkCTjucy4LtHvN0%3D 1/1

RE: SOLICITAÇÃO DE AVISO DE SUSPENSÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020

AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO <licita.amtt@hotmail.com>
Sex, 20/11/2020 13:39
Para:  Meire - VIPLEILÕES <meire@vipleiloes.com.br>

2 anexos (268 KB)
CONCORRENCIA 002-2020 PATIO DE VEICULOS - 1º esclarecimento.pdf; CONCORRENCIA 002-2020 PATIO DE VEICULOS -
SUSPENSÃO.pdf;

Boa tarde.

Segue 1º esclarecimento e Suspensão da Concorrência Publica 002/2020.

a�

SCHEILA TRIERVEILER

favor confirmar o recebimento deste email.

De: Meire - VIPLEILÕES <meire@vipleiloes.com.br> 
Enviado: sexta-feira, 20 de novembro de 2020 13:24 
Para: licita.am�@hotmail.com <licita.am�@hotmail.com> 
Assunto: SOLICITAÇÃO DE AVISO DE SUSPENSÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020
 
Prezados (as) boa tarde!
 
 
Solicito, por favor, o aviso de suspensão da licitação na modalidade Concorrência nº 002/2020.
 
 
 
Desde já agradeço.
 
 
 
A�,
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

Anexado SEI 72.424/2020, oriundo do processo 712120/20 do TCE.

 
04 de dezembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
04/12/2020, às 14:45, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0975613 e o código CRC 8F75FA79.
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PROCESSO Nº - 712120/20 

ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993 

ENTIDADE - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE 

INTERESSADO - FABIO LEANDRO SANCHES MARTINS DE GREGORIO 

PROCURADOR -  

DESPACHO - 1100/20 – GCFAMG 

 
Relatório 
 
O Sr. Fábio Leandro Sanches Martins de Gregório formalizou 

Representação da Lei 8.666/93 em desfavor da Autarquia Municipal de Trânsito e 
Transporte do Município de Ponta Grossa, em razão de supostas impropriedades 
contidas no Edital da Concorrência 02/20201, quais sejam: 

 
(i) O prazo para início da prestação dos serviços (30 dias para 

apresentação de alvarás e até 60 dias para adequação do local) é exíguo, 
configurando exigência de propriedade prévia; (ii) Há inconsistência entre itens do 
Edital no que tange à área coberta exigida; e (iii) Não há estudo de viabilidade 
econômico-financeira. 

 
Conclusivamente é requerida a suspensão da sessão da licitação e 

a correção dos itens destacados. 
 
Análise 
 
A Representação atende aos aplicáveis requisitos formais, as 

insurgências estão expostas de modo claro e fundamentado, e a matéria guarda 
relação comas competências desta Corte; motivos pelos quais merece 
conhecimento o expediente. 

 
Passo ao exame das alegações apresentadas para, de acordo com 

a previsão do art. 300 do Código de Processo Civil2, avaliar o pleito de urgência. 
 

                                                 
1
 Edital: 1. DO OBJETO: 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, DEPÓSITO E 
GUARDA, ARMAZENAMENTO E ACAUTELAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, E A 
IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA E INFORMATIZADA APOIADA EM BANCO DE DADOS 
DOS PROCESSOS DECORRENTES DAS APREENSÕES/REMOÇÕES REALIZADAS NO 
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA. 
2
 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.  
(...) 
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.  
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 
irreversibilidade dos efeitos da decisão. 
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(i) O prazo para início da prestação dos serviços (30 dias para 
apresentação de alvarás e até 60 dias para adequação do local) é exíguo, 
configurando exigência de propriedade prévia – Com máxima vênia aos argumentos 
tecidos pelo Representante, parece-me que o item sequer merece conhecimento. 

 
A exiguidade do lapso temporal apenas pode ser verificada se for 

absoluta (v.g. concessão de prazo notoriamente insuficiente, como 24 horas) ou se 
for devidamente comprovada. 30 dias (prorrogável, para algumas questões) não é 
um período pequeno, sendo necessário demonstrar que algum dos itens exigidos 
(como por exemplo o alvará do Corpo de Bombeiros) leva mais de 30 dias para ser 
obtido. 

 
O fato de o Município de Santo André (SP) haver concedido prazo 

de 120 dias em situação análoga não socorre ao Requerente, uma vez que as 
exigências poderiam ser diferentes e o tempo necessário para o fornecimento de 
documentos também pode ser diferente. 

 
Não demonstrada sequer perfunctoriamente a inviabilidade in 

concretu dos prazos previsto do Edital, não deve ser recebida a Representação em 
relação à questão. 

 
(ii) Há inconsistência entre itens do Edital no que tange à área 

coberta exigida – Dispõe o Edital (no Anexo 1 – Termo de Referência): 
 

6. DO PÁTIO DE RETENÇÃO E GUARDA DE 
VEÍCULOS.   
6.1. O depósito deverá operar 07 (sete) dias por semana, 
24 (vinte e quatro) horas por dia, para a entrada de 
veículos, admitindo-se o regime de plantão para o 
atendimento de chamadas nos finais de semana, feriados 
e fora do expediente normal, considerado das 08:00 h às 
17:00 h.   
(...) 
6.10.  O local deverá possuir, no mínimo, os seguintes 
requisitos: 
(...) 
6.10.2. Estrutura coberta para veículos com área mínima 
de 1.200m². 
(...) 
7.  DA ESTRUTURA FISICA E INSTALAÇÕES DO 
PATIO  
7.1. O pátio deverá possuir espaço físico de no mínimo 
6.000 m²  (seis mil metros quadrados) considerando a 
área de estacionamento, dos quais, 2.500m² (dois mil e 
quinhentos metros quadrados) deverão ser cobertos para 
veículos removidos/apreendidos sinistrados, por 
determinação do contratante, devendo ainda ter espaço 
de circulação entre os veículos e estrutura das 
instalações de atendimento ao usuário, permitindo o 
acesso do contratante, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 
inclusive finais de semana e feriados, sendo 

Anexo  (0939719)         SEI SEI72424/2020 / pg. 2Anexo SEI 72.424/2020  SOLICITAÇÃO  TCE (0975645)         SEI SEI64806/2020 / pg. 328



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR F4NB.06KH.N4HU.ZH4T.E

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Gabinete Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães 

 3 

responsabilidade exclusiva da contratada a guarda dos 
veículos até sua destinação final. 

 
Sem prejuízo de ser possível concluir que os itens em questão 

tratam de áreas utilizadas para fins diversos (o item „6.10.2‟ trata de depósito 
utilizado para a entrada dos veículos, ao passo que o item „7.1‟ trata de pátio para 
permanência dos veículos), mostra-se necessário esclarecimento da questão por 
parte do Município, uma vez que não se vislumbra improvável conclusão em sentido 
diverso, podendo gerar sérias distorções nas propostas a serem apesentadas. 

 
Ainda que não entenda que o item, em si, seria suficiente para 

ensejar a suspensão do certame, parece-me que a obscuridade do texto editalício, 
aliado à questão que será tratada a seguir (e constitui o cerne da Representação), 
reclama a concessão da tutela de urgência, de modo a permitir aos Interessados a 
formulação de propostas adequadas, bem como propiciar ao Município a 
formalização de contrato financeiramente vantajoso. 

 
(iii) Não há estudo de viabilidade econômico-financeira – A suposta 

irregularidade é exposta pelo Pleiteante nos seguintes termos: 
 

Insuficiência de elementos para elaboração de proposta. 
Os documentos e anexos do edital não contêm um 
estudo de viabilidade econômico-financeiro, que permita 
a elaboração correta de proposta pelas licitantes pois não 
informa: 
- Quantidades estimadas de remoções e diárias por tipo 
de veículo e origem. Cada tipo de apreensão tem suas 
peculiaridades e especificidades. 
- Percentual de veículos levados à leilão. 
- Constância de demanda ao longo do dia. 
- Tempo de permanência nos locais de remoção e tempo 
de liberação no pátio. 
- Quantidades estimadas de veículos de ordem judicial, 
bem como possíveis e/ou quantidade de isenções, caso 
necessário. 
- Valores de investimentos iniciais. 
- Projeção da demanda ao longo do projeto. 
- Projeção do fluxo de caixa do projeto. 
O estudo de viabilidade econômico-financeiro é o 
documento que, além de outras finalidades, justifica os 
valores de tarifas adotadas, comprovando que os valores 
foram analisados e são suficientes para comportar as 
operações da contratada, sem causar risco ou prejuízo 
para a Administração. Também devem ter os parâmetros 
para avaliar a exequibilidade de cada proposta bem como 
determinar o equilíbrio do contrato, permitindo ou 
impossibilitando suas renovações anuais, visto que a 
contratação inicial será somente por 12 (doze) meses, 
que aliás, é um período muito curto para os altos 
investimentos necessários de um contrato que não tem 
quantidades estimadas de serviços. Questiono: Foi feito 
algum estudo para determinar os valores das tarifas? 
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Não há dúvidas de que a Lei 8.666/93 exige projeto básico 

(designação que vem sendo substituída por „termo de referência‟ nas licitações mais 
recentes, seguindo diplomas legais que regulamentam a modalidade licitatória do 
Pregão) detalhado3, com todas as informações necessárias à formulação de 
propostas. Consoante ensinamento de Marçal Justen Filho: 

 
O projeto básico não se destina a disciplinar a execução 
da obra ou do serviço, mas a demonstrar a viabilidade e a 
conveniência de sua execução. Deve evidenciar que os 
custos são compatíveis com as disponibilidades 
financeiras; que todas soluções técnicas possíveis foram 
cogitadas, selecionando-se a mais conveniente; que os 
prazos para execução foram calculados; que os reflexos 
sobre o meio ambiente foram sopesados etc. Inclusive 
questões jurídicas deverão ser cogitadas, na medida em 
que serão fornecidos subsídios para o plano de 
aplicação. 
O conteúdo do projeto básico dependerá da natureza do 
objeto a ser licitado. Deverá ser tanto mais complexo e 
minucioso na medida em que assim exija o objeto da 
futura contratação. Ressalte-se, ademais, que não basta 
denominar um conjunto de estudos com o nome “projeto 
básico” para que ele adquira essa condição perante a Lei. 
Não foi casual ter o art. 6°, inc. IX, arrolado as exigências 
que o estudo deverá preencher para corresponder ao 
conceito de projeto básico.4 

  

                                                 
3
 Art. 6o  Para os fins desta Lei, considera-se: 

(...) 
IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, 
elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade 
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a 
avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os 
seguintes elementos: 
a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos 
os seus elementos constitutivos com clareza; 
b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a 
necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e 
de realização das obras e montagem; 
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, 
bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem 
frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 
d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações 
provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua 
execução; 
e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua 
programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em 
cada caso; 
f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e 
fornecimentos propriamente avaliados; 
4
 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 14 ed. Página 134. 
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A leitura do minucioso Termo de Referência em questão comprova 
que o Edital foi elaborado de acordo com aprofundados estudos técnicos. Porém, o 
regulamento do certame mostra-se falho em relação aos pontos destacados pelo 
Representante. 

 
Não se mostra viável a apresentação de propostas adequadas, uma 

vez que o Edital não possui elementos que permitam a mensuração do volume de 
negócios. Como pode uma empresa avaliar os custos envolvidos no contrato se não 
resta informado, por exemplo, qual o volume histórico de veículos apreendidos? 

 
Todas as informações indicadas na Representação são 

absolutamente essenciais para que os potenciais interessados formulem suas 
propostas com precisão. E as falhas não servem apenas para sustentar os 
interesses de terceiros interessados em contratar com a Municipalidade, uma vez 
que a apresentação de propostas mais adequadas (e, possivelmente, mais 
interessantes financeiramente) é um dos fins buscados pelo ente licitante. 

 
Embora tratando de objeto de licitação diferente, o Min. André Luis 

de Carvalho, do Tribunal de Contas da União, foi muito feliz em indicar a finalidade 
de um bom projeto básico: 

 
12. O primeiro achado diz respeito a graves deficiências 
no projeto básico. Destaco que tais deficiências, 
atinentes, por exemplo, à falta de indicação da 
localização e das características básicas das obras, 
impossibilitaram, principalmente, o fornecimento de uma 
visão global do empreendimento. 
13. Chamo a atenção para o fato de que não constam 
plantas ou mesmo croquis das ruas a serem beneficiadas 
com as respectivas indicações dos serviços e de que não 
há memória de cálculo que indique como as quantidades 
dos serviços foram mensuradas. Ademais, além de não 
haver indicação expressa da data-base da planilha 
orçamentária de preços unitários, não há planilhas de 
composição dos custos unitários dos serviços. 
14. O projeto básico é peça indispensável ao processo 
licitatório, haja vista sua finalidade essencial de permitir 
que todos os licitantes saibam com clareza o que a 
Administração busca contratar, propiciando, assim, 
condições isonômicas de competitividade. Dessa forma, a 
sua incompletude pode resultar em restrição ao caráter 
competitivo do processo licitatório. 
(Acórdão 1.564/09-Plenário) 

 
Determinações 
 
Face a todo o exposto: 
 
(a) Recebo parcialmente a Representação e determino seu 

processamento; 
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(b) Determino, cautelarmente, a suspensão da Concorrência 
02/2020, da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte do Município de Ponta 
Grossa, em razão de ausência de informações necessárias, no Termo de 
Referência, para a formulação de propostas (em ofensa ao disposto no art. 6°, IX, da 
Lei 8.666/93), bem como em razão de obscuridade/inconsistências entre os itens 
„6.10.2‟ e „7.1‟, do Termo de Referência; 

 
(c) Determino a inclusão do Sr. Roberto Pelissari (Presidente da 

AMTT) no rol de Interessados, bem como à respectiva citação (por e-mail ou 
telefone, de acordo com a conveniência da Diretoria de Protocolo), para que: 

 
(c.1) No prazo de 5 dias: comprove o cumprimento da medida 

cautelar exposta no item (b); indique o servidor responsável pela elaboração do 
Edital (o não atendimento de tal requerimento resultará na eventual 
responsabilização do Sr. Presidente em decorrência de eventuais impropriedades); 
comprove a notificação do servidor responsável acerca do presente processo; e 
apresente manifestação/defesa prévia; 

 
(c.2) No prazo de 15 dias apresente manifestação/defesa de mérito. 
 
Caso se entenda desnecessária a juntada de defesa de mérito, 

sendo possível a apresentação de todos os argumentos necessários em sede de 
defesa prévia, solicita-se expressa menção em tal sentido, de modo a propiciar o 
mais célere deslinde do expediente. 

 
Uma vez apresentada a manifestação prevista no item (c.1), solicito 

à Diretoria de Protocolo a imediata devolução dos autos a meu Gabinete para novo 
exame. 

 

GCFAMG em 18 de novembro de 2020. 

FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES 

Relator 
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Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

 

Para autorização conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná- TCE-PR. 

 
19 de novembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por STEFANY RIBEIRO CUNHA, Diretora, em
19/11/2020, às 10:53, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0939727 e o código CRC A7C46AC0.

Link de acesso externo: SEI72424/2020
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Ciente, autorizo para prosseguimento.
 

19 de novembro de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO PELLISSARI, Presidente , em
19/11/2020, às 10:55, 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 0939751 e o código CRC F045581A.

Link de acesso externo: SEI72424/2020
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19/11/2020 Email – AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO – Outlook
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Fwd: MEDIDA CAUTELAR - INTIMAÇÃO URGENTE - TCE/PR - PROCESSO 712120/20

Gabinete Presidencia <gabinete.amtt.presidencia@gmail.com>
Qui, 19/11/2020 10:26
Para:  licita.amtt@hotmail.com <licita.amtt@hotmail.com>

2 anexos (588 KB)
Decisão nº. 1100.20 - GCFAMG.pdf; Assinatura e-mail.png;

---------- Forwarded message --------- 
De: Email tcecartorio <tcecartorio@tce.pr.gov.br> 
Date: qua., 18 de nov. de 2020 às 17:08 
Subject: MEDIDA CAUTELAR - INTIMAÇÃO URGENTE - TCE/PR - PROCESSO 712120/20
To: gabinete.amtt.presidencia@gmail.com <gabinete.amtt.presidencia@gmail.com> 

Prezado Senhor Presidente,

 

Em cumprimento ao Despacho nº 1100/20 - GCFAMG, relativo ao Processo nº 712120/20,
fica  CITADO o Sr. ROBERTO PELLISSARI (CPF nº. 601.880.149-34), nos seguintes termos
do referido Despacho:
 

 (b) Determino, cautelarmente, a suspensão da Concorrência
02/2020, da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte do
Município de Ponta Grossa, em razão de ausência de
informações necessárias, no Termo de Referência, para a
formulação de propostas (em ofensa ao disposto no art. 6°,
IX, da Lei 8.666/93), bem como em razão de
obscuridade/inconsistências entre os itens „6.10.2‟ e „7.1‟,
do Termo de Referência;
 

(c) Determino a inclusão do Sr. Roberto Pelissari (Presidente
da AMTT) no rol de Interessados, bem como à respectiva
citação (por e-mail ou telefone, de acordo com a
conveniência da Diretoria de Protocolo), para que:

 (c.1) No prazo de 5 dias: comprove o cumprimento da
medida cautelar exposta no item (b); indique o servidor
responsável pela elaboração do Edital (o não atendimento
de tal requerimento resultará na eventual responsabilização
do Sr. Presidente em decorrência de eventuais
impropriedades); comprove a notificação do servidor
responsável acerca do presente processo; e apresente
manifestação/defesa prévia;

(c.2) No prazo de 15 dias apresente manifestação/defesa de
mérito.
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19/11/2020 Email – AUTARQUIA DE TRANSITO AUTARQUIA DE TRANSITO – Outlook
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A íntegra do processo eletrônico, com o seu andamento em tempo real, está disponível às partes,
interessados e procuradores, desde que credenciados no Portal e-Contas-Paraná, acessível no
site do Tribunal e com o uso do certificado digital, no seguinte caminho:

1. Inserir o certificado digital
2. Acessar o site do Tribunal em www.tce.pr.gov.br
3. Clicar na opção Portal e-Contas Paraná no menu à esquerda
4. Clicar no ícone Acessar processo eletrônico.

Não havendo o credenciamento das partes, interessados e procuradores, a cópia do processo,
com o seu andamento processual até a fase de expedição deste e-mail, está disponível no site do
Tribunal, pelo prazo de 90 (noventa) dias, no seguinte caminho:

1. Acessar o site do Tribunal em www.tce.pr.gov.br
2. Clicar na opção Portal e-Contas Paraná no menu à esquerda
3. Selecionar a opção Cópia de Autos Digitais
4. Indicar o número do processo 712120/20
5. Indicar o número do Cadastro CNPJ/CPF nº ....
6. Clicar em Exibir cópia

Assim sendo, encaminho-lhe cópia da referida decisão para conhecimento e imediato
cumprimento, assim como para MANIFESTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE NOS AUTOS DO
PROCESSO,, nos termos e prazo do referido Despacho.
Favor confirmar o recebimento da presente intimação.

Cordialmente,
Assinatura e-mail.png

  
 
 

 

Antes de imprimir esta mensagem eletrônica, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente. Verifique se a impressora possui recursos como impressão

frente e verso, modo econômico, entre outros. 

Política de Privacidade: Esta mensagem (incluindo qualquer anexo) é para uso restrito de seu destinatário, e pode conter informação confidencial, sendo seu

sigilo protegido por lei. Se você recebeu esta mensagem por engano, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Favor devolvê-la ao remetente

esclarecendo o equívoco, e em seguida apagá-la. Agradecemos sua colaboração. 

Privacy Policy: This message (including any attachments) is solely for the use of the individual to whom it is addressed, and may contain confidential

intormation, which is legally protected. If you have received this email by mistake, bear in mind that disclosing, forwarding, printing or copying the content of

this email is strictly prohibited. Please notify the sender and delete this e-mail from your system. Thank you for your collaboration 
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Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 

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

1º Andar  –  Centro Fone: (42) 3220-1035 ramal 2035  

licita.amtt@hotmail.com 

 

   

  

 

  

 

 

TERMO DE SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2020 

 

 

Considerando os termos do Despacho 1100/20 relativo ao Processo 712120/20 do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná, determino a SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2020, 

que tem como objeto:- Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 

Remoção, Depósito e Guarda, Armazenamento e Acautelamento de veículos automotores, e a 

Implantação de Gestão Integrada e Informatizada apoiada em Banco de Dados dos processos 

decorrentes das apreensões/remoções realizadas no Município de Ponta Grossa. 

 

                                                                                                             

Ponta Grossa, 19 de novembro de 2020. 

 

 

 

ROBERTO PELLISSARI 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 
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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 2.970 - PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2020 13

P R O L A R
C O M PA N H I A  D E  H A B I TA Ç Ã O  D E  P O N TA  G R O S S A

EXTRATO DO CONTRATO Nº 068/2020   
VENDEDOR: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
COMPRADOR:  JONAS DE FREITAS - CPF: 060.159.339-17
OBJETO: Alienação (venda), no estado físico e jurídico em que se encontra, de imóvel de pro-
priedade da Companhia de Habitação de Ponta Grossa, sendo o Lote nº 01 da Quadra nº 04, 
localizado no Loteamento Jardim dos Manacás.
VALOR: R$ 81.465,27 (oitenta e um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete 
centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL.
INÍCIO DO CONTRATO: 12/11/2020.
LICITAÇÃO: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 024/2020.

        DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR
       Diretor Presidente – PROLAR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 024/2020 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 068/2020

 O Senhor DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR, no uso de suas atribuições como Diretor Pre-
sidente da COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, em conformidade com 
as Leis 13.303/16 e 10.520/02 e alterações posteriores e de acordo com a legalidade de todos os 
procedimentos adotados no processo administrativo em referência, em estrita consonância com os 
princípios elencados no art. 31 da Lei 13.303/16, torna-se pública a homologação do procedimento 
licitatório disposto no art. 28 parágrafo terceiro da Lei 13.303/16.
Objeto: Alienação (venda), no estado físico e jurídico em que se encontra, de imóvel de proprieda-
de da Companhia de Habitação de Ponta Grossa, sendo o Lote nº 01 da Quadra nº 04, localizado 
no Loteamento Jardim dos Manacás.
Comprador: JONAS DE FREITAS, CPF Nº 060.159.339-17.
Valor total do contrato: R$ 81.465,27 ( oitenta e um mil, quatrocentos e sessenta e cinco 
reais e vinte e sete centavos).

Ponta Grossa, 11 de novembro de 2020.
DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR

Diretor Presidente - PROLAR

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

TERMO DE SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2020
 Considerando os termos do Despacho 1100/20 relativo ao Processo 712120/20 do Tribu-
nal de Contas do Estado do Paraná, determino a SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
002/2020, que tem como objeto:- Contratação de empresa especializada em prestação de serviços 
de Remoção, Depósito e Guarda, Armazenamento e Acautelamento de veículos automotores, e 
a Implantação de Gestão Integrada e Informatizada apoiada em Banco de Dados dos processos 
decorrentes das apreensões/remoções realizadas no Município de Ponta Grossa.

ROBERTO PELLISSARI
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

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

 
MESA EXECUTIVA

ATO Nº 94/2020
Considerando os termos do Processo nº 1910/2020, de autoria do Vereador Divonsir Pereira An-
tunes - Divo;

R E S O L V E
Art.1º - Nomear, a partir do dia 17 de novembro de 2020, os abaixo relacionados, para exercerem 

os empregos públicos em comissão, junto ao Gabinete Parlamentar do Vereador Divonsir 
Pereira Antunes - Divo.

 
NOME CPF FUNÇÃO NIVEL

PAULO MARCELO BATISTA COSTA 043.398.489/99 Chefe de Gabinete Parlamentar CC 6
MAIRA CRISTINA FERREIRA 049.551.239/70 Assessor Parlamentar CC 3
RENATO LIMA DOS SANTOS 927.262.919/53 Assessor Parlamentar CC 3

Art.2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
 Ponta Grossa, 16 de novembro 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
______________________________________________________________________________

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 95/2020

 A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais e regimentais;
 Considerando o encerramento da licença maternidade;

RESOLVE
Art.1º - Reintegrar, a partir do dia 30 de novembro de 2020, a servidora NATALIA RABELO SAN-

TANA, CIRG 11.098.799/MG, na função de Coordenadora da Controladoria do Sistema de 
Controle Interno.

Art.2º - Ficam revogas disposições em contrário.
Art.3º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

Ponta Grossa, 17 de novembro 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
______________________________________________________________________________

CÂMARA  MUNICIPAL  DE  PONTA  GROSSA
DIRETORIA GERAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

AVISO DE PREGÃO DESERTO
Pregão Presencial nº 21/2020

 A Câmara Municipal de Ponta Grossa, torna público, para conhecimento de interessados, 
que foi declarado DESERTO por ausência de participantes, o Pregão Presencial nº 21/2020 – Pro-
cesso nº 30/2020, referente à contratação de empresa especializada visando "aquisição de carga 
para botijão de gás liquefeito de petróleo (GLP) - 13 kg - com vasilhame a base de troca e entrega 
parcelada, com prazo de vigência de 12(doze) meses a partir da publicação do extrato do contrato 
no Diário Oficial do Município, em conformidade com as especificações e detalhamentos consig-
nados no Edital e observada as discriminações previstas no Anexo 01 - Termo de Referência", com 
seu resumo publicado no Diário Oficial do  Município do dia 10 de outubro de 2020 e retificação e 
reabertura em 04 de novembro de 2020.

Ponta Grossa-PR, 17 de novembro de 2020.
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAI

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 152/2020 
TOMADA DE PREÇO Nº 047/2020

(Leis Federais n° 8.666/93 
Tipo de licitação: MENOR PREÇO.
OBJETO: Obra- construção de 05 casas pré-
moldadas na localidade de Bom Jardim do Sul.
 Dotação Orçamentária:
10001154511501106144905100000 2840
Sessão de julgamento:07 /12/2020 às 09:00hrs
Recebimento e protocolo dos envelopes: 
04/12/2020 até as 17h:00min.
Local para informações e obtenção do 
instrumento convocatório e seus anexos: Setor 
de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IVAI - PR - Rua Rui Barbosa, 606 – Centro - Ivaí 
– Pr - fone – (42) - 3247-1222 - ramal 216 – site: 
www.ivai.pr.gov.br        
Ivaí, 19 de novembro de 2020

Welton Ademir Ferreira
Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO    N° 153/2020
CONCORRÊNCIA PÚBLICA   Nº 004/2020 

(Lei Federal n° 8.666/93) 
Tipo de licitação: MENOR PREÇO.

OBJETO: Obra- 2º etapa da obra de construção 
do Hospital Municipal Vicente Grochoski.
Sessão de julgamento: 23/12/2020 às 09h00.
Recebimento e protocolo dos envelopes: 
22/12/2020 até as 17h:00min.
Dotação Orçamentária:
08001103011001103944905100000 1611
Local para informações e obtenção do 
instrumento convocatório e seus anexos: Setor 
de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IVAI - PR - Rua Rui Barbosa, 606 – Centro - Ivaí 
– Pr - fone – (42) - 3247-1222 - ramal 216 – site: 
www.ivai.pr.gov.br         
Ivaí, 19 de novembro de 2020.

Welton Ademir Ferreira
Presidente da Comissão Municipal de 

Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO    N° 154/2020
TOMADA DE PREÇOS   Nº 048/2020 

(Lei Federal n° 8.666/93) 
Tipo de licitação: MENOR PREÇO.

OBJETO: Obra: cobertura- fechamento em 
chapa cimentícia no Centro de Convivência do 
idoso, totalizando uma área total de 327,35m². 
Sessão de julgamento: 08/12/2020 às 09h00.
Recebimento e protocolo dos envelopes: 
07/12/2020 até as 17h:00min.
Dotação Orçamentária:
09004082410801205744609100000 2770
Local para informações e obtenção do 
instrumento convocatório e seus anexos: Setor 
de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IVAI - PR - Rua Rui Barbosa, 606 – Centro - Ivaí 
– Pr - fone – (42) - 3247-1222 - ramal 216 – site: 
www.ivai.pr.gov.br         
Ivaí, 19 de novembro de 2020.

Welton Ademir Ferreira
Presidente da Comissão Municipal de 

Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAI

3º TERMO ADITIVO -
 CONTRATO Nº 282/2019

LICITAÇÃO N.º 098/2019 – 
TOMADA DE PREÇO Nº 014/2019

A Prefeitura Municipal de Ivaí, pessoa jurídica 
de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 76.175.918/0001-33, localizada na Rua 
Rui Barbosa, 632, centro, Ivaí – Pr, neste ato 
representada pelo seu Prefeito Municipal, 
Senhor IDIR TREVISO, brasileiro, casado, 
residente `Rua Dr. Ferreira Correia, Centro, 
em Ivaí – Pr, portador da cédula de identidade 
sob registro geral nº 197.260-1 SSP-PR e 
do CPF/MF nº 196.938.180-91, a seguir 
denominada CONTRATANTE, e a empresa 
C.H ENGENHARIA CIVIL LTDA-EPP, pessoa 
jurídica de direito privado, sita na Rua Olavo 
Bilac, nº 48, Centro, Pinhais/PR, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 03.020.439/0001-74, neste 
ato denominada CONTRATADA, neste ato 
representada pelo Senhor Celso Henrique 
Bendlin, brasileiro, solteiro, residente á Rua 
Olavo Bilac, nº 48, Centro, Pinhais/PR, portador 
da cédula de identidade nº 6.004.584-4 SSP/
PR, do CPF/MF nº 860.029.379-00, mediante 
observância ao disposto na Lei Federal 
8.666/93 e posteriores alterações, resolvem, 

regido pelas cláusulas e disposições seguintes:
OBJETO: Execução de Obra – Construção do 
Centro de Convivência do Idoso.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do 
Termo Aditivo é a alteração da CLÁUSULA 
TERCEIRA do contrato original. Visando 

acrescentado o valor de R$ 8.100,00 (oito mil 
e cem reais), alterando o valor total de R$ 
336.214,80 para R$ 344.314,80, de acordo 
com o Artigo 65, inciso I, alínea “b” da Lei 
8.666/93.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas 
do contrato celebrado.
Ivaí/PR, 16 de novembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ - PR                         
Idir Treviso - Prefeito Municipal

Celso Henrique Bendlin – Representante legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAI

1º TERMO ADITIVO 
CONTRATO Nº 154/2020
LICITAÇÃO N.º 068/2020

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2020
O MUNICÍPIO DE IVAÍ - ESTADO DO PARANÁ 
,  pessoa jurídica de direito público, sito na 
Rua Rui Barbosa, 632, centro, Ivaí – Pr, neste 
ato representada pelo seu Prefeito Municipal, 
Senhor IDIR TREVISO, brasileiro, casado, 
residente em Ivaí – Pr, portador da cédula de 
identidade sob registro geral nº 1912.260-1 
SSP-PR, do CPF/MF nº 196.938.180-91 e 
através da Secretaria Municipal de Saúde 
representada pela Secretaria Municipal, 
gestora do Fundo Municipal de Saúde, 
Senhora TANIA KIELT, residente em Ivaí – 
PR, portadora da cédula de identidade sob 
registro geral nº 9.742.240-0 e inscrita no 
CPF/MF sob o nº 059.477.599-00, a seguir 
denominada CONTRATANTE, e a empresa 
SUPERMERCADO TRIÂNGULO DE IVAÍ 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sita 
na Rua Rui Barbosa nº  04, centro, Ivaí/Paraná, 
CEP 84460-000 inscrita no CNPJ/MF sob nº 
02.113.046/0001-42, neste ato denominada 
CONTRATADA, representada pelo Senhor 
Marcos Marcelo Messias Cominesi, brasileiro, 
residente na Rua Paulo Faix, nº 40, centro, 
Ivaí/Paraná, portador  da cédula de identidade 
sob registro geral nº 4.411.150-0 PR e do CPF/
MF nº 676.973.139-87, resolvem, de comum 

cláusulas e disposições seguintes: 
OBJETO: aquisição de carnes e farinha de 
milho para atender as demandas do Hospital 
Municipal de Ivaí.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do 
Termo Aditivo é a alteração da CLÁUSULA 
TERCEIRA do contrato original. Visando 

acrescentado o valor de R$ 2.753,73 (dois mil, 
setecentos e cinquenta e três reais e setenta 
e três centavos), alterando o valor total de R$ 
11.014,90 para R$ 13.768,63, de acordo com 
o Artigo 65, inciso I, alínea “b” da Lei 8.666/93.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas 
do contrato celebrado.
Ivaí/PR, 19 de novembro de 2020.
MUNICÍPIO DE IVAÍ  - PR    
                                                 

Idir Treviso – Prefeito Municipal
Tânia Kielt - Gestora do 

Fundo Municipal de Saúde

Marcos Marcelo Messias Cominesi
Representante Legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAI

Termo de Rescisão de Contrato 
de Prestação de Serviços

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IVAÍ
CONTRATADO: CONSTRUTORA CAMARGO 
EIRELI

261/2020, celebrado em 25 de setembro de 
2020, para a execução da Obra – Reforma 
das escolas municipais Cristo Rei e Centro 
Municipal de Educação Infantil Nossa Senhora 
Aparecida (CMEI), o que fazem mediante as 
seguintes condições:
O CONTRATANTE e o CONTRATADO, neste 
ato, declaram a sua intenção de rescindir o 
contrato 261/2020, celebrado entre as partes, 
consoante as disposições do ajuste acima 
indicado, razão pela qual o CONTRATADO 
faz a entrega de todos os documentos e 
equipamentos que recebeu por ocasião do 
início da relação contratual.
Ante o fato de que a obra não se iniciou, a 
presente rescisão se dá sem a efetivação de 
pagamento de qualquer valor indevido, dando 
o CONTRATADO ampla geral e irrevogável 
quitação, a que título for, de todo e qualquer 
valor referente ao contrato ora rescindido, nada 
mais tendo a reclamar com relação ao referido 
contrato.
E, por estarem as partes assim ajustadas, 

e forma, na presença de duas testemunhas 

Ivaí, 18 de novembro de 2020.

MUNICÍPIO DE IVAÍ
CONTRATANTE

CONSTRUTORA CAMARGO EIRELI
CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PONTA GROSSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2020

A Prefeitura do Município de Ponta Grossa, 
Estado do Paraná, realizará na sua sede, à 
Av. Visconde de Taunay, n.º 950, 2º andar, 
em 8 de Dezembro de 2020, às 13h30min, 
licitação para construção de Campo de Futebol 
Society do Campo em lote localizado na Rua 
Janete Angela Carneiro Jacomel, Jardim 
Alto Alegre, Bairro Cará Cará, valor máximo: 
R$ 122.147,03.
Maiores informações, bem como a íntegra do 
Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao 
Departamento Administrativo da Secretaria 
Municipal de Planejamento, sito à Av. Visconde 
de Taunay, 950, no horário das 12h às 18h, fone 
42-3220-1304, site http://servicos.pontagrossa.
pr.gov.br/portaltransparencia/licitacoes.

Celso Augusto Sant’Anna - Secretário 
Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RESERVA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 066/2020 

- PROCESSO N.º 169/2020
OBJETO: Seleção de propostas visando 
à contratação de empresa especializada 
para confecção de uniformes (camiseta, 
camisa, calça, colete, jaleco, jaqueta e 
macacão), os quais serão distribuídos 
aos servidores municipais. CRITÉRIO 
DE JULGAMENTO: Menor Preço por 
Item. SESSÃO PÚBLICA E INÍCIO 
DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 
03/12/2020 às 09h00min. LOCAL: 
Departamento de Licitações e Contratos - 
Rua Benjamin Constant n.º 340, Centro, 
Reserva/PR. O Edital e Anexos estão 
disponíveis para download no endereço 
eletrônico: http://177.92.23.229:7476/
SysPortal/public/paginaConteudoLink.
xhtml?re la tor ioId=622&categor ia
Id=23, ou ainda, solicitados pelo e-mail: 
reservalicitacoes@gmail.com. 
Reserva (PR), 19 de novembro de 2020.

PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE 
 TRÂNSITO E TRANSPORTE DE PONTA GROSSA

TERMO DE SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2020
Considerando os termos do Despacho 1100/20 relativo ao Processo 712120/20 do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná, determino a SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

002/2020, que tem como objeto:- Contratação de empresa especializada em prestação de 

serviços de Remoção, Depósito e Guarda, Armazenamento e Acautelamento de veículos 

automotores, e a Implantação de Gestão Integrada e Informatizada apoiada em Banco de 

Dados dos processos decorrentes das apreensões/remoções realizadas no Município de Ponta 

Grossa.

ROBERTO PELLISSARI

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Ponta Grossa

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RESERVA

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 240 / 2020

PREGÃO PRESENCIAL nº 061-2020
CONTRATANTE: M U N I C Í P I O 
DE RESERVA, inscrito no CGC/MF nº 
76.169.879/0001-61, neste ato representado 
pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno 
exercício de seu mandato e funções, Senhor 
Frederico Bittencourt Hornung, e
CONTRATADA: SAVANA COMÉRCIO 
DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ 
24.706.364/0001-50.
OBJETO: Aquisição de equipamento 
rodoviário sendo: 01 Caminhão Caçamba, 
conforme Lote nº 04.
VALOR TOTAL: R$ 416.000,00 
(quatrocentos e dezesseis mil reais). 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias.
DATA DE ASSINATURA DO 
CONTRATO: 18 de novembro de 2020.
FORO: Comarca de Reserva, Estado do 
Paraná.
Reserva-PR, 18 de novembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RESERVA

EXTRATOS DOS CONTRATOS Nº 
237-238-239 / 2020

PREGÃO PRESENCIAL nº 061-2020
CONTRATANTE: M U N I C Í P I O 
DE RESERVA, inscrito no CGC/MF nº 
76.169.879/0001-61, neste ato representado 
pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno 
exercício de seu mandato e funções, Senhor 
Frederico Bittencourt Hornung, e
CONTRATADA: YAMADIESEL 
COMÉRCIO DE MÁQUINAS – EIRELI, 
CNPJ 22.087.311/0001-72.
OBJETO: Aquisição de equipamentos 
rodoviários sendo: 01 Motoniveladora, 
01 Pá Carregadeira, 01 Retroescavadeira, 
conforme Lotes nº 01, 02 e 03.
VALOR TOTAL: R$ 1.273.000,00 (um 
milhão, duzentos e setenta e três mil reais). 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias.
DATA DE ASSINATURA DO 
CONTRATO: 18 de novembro de 2020.
FORO: Comarca de Reserva, Estado do 
Paraná.
Reserva-PR, 18 de novembro de 2020.

PUBLICAÇÃO LEGAL

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO 
PROCONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO MARAT 

 

O Conselho Administrativo da Associação Pró Construção do Edifício Marat, 
neste ato convoca todos os participantes do empreendimento imobiliário do 
EDIFÍCIO MARAT a comparecerem na a ser realizada no 
local, data e horários abaixo indicados, na qual serão tratados e decididos os 
seguintes assuntos de interesse de todos:  

 

 Prestação de serviços realizados em 2020; 
 Aportes financeiros; 
 Vendas; 
 Situação geral da obra; 
 Demais assuntos de interesse dos associados. 

 

A Assembleia será realizada:  

Data: 7 de dezembro de 2020.  

Local: Rua Professora Izaura Torres Cruz, 531 – Jardim Carvalho – Sala 
comercial.  

Horário: Primeira Convocação às 19h00, iniciando-se com a presença de no 
mínimo 50% dos participantes do empreendimento.  

Segunda Convocação às 19h30, iniciando-se com os participantes do 
empreendimento que estiverem presentes. 

  

Importante destacar que:  

a) A Assembleia é o órgão deliberativo supremo e;  

b) As decisões serão válidas para todos os participantes;  

 

Atenciosamente,  

Ponta Grossa/PR, 17 de Novembro de 2020. 
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Lineu Filho

EM GREVE DE FOME
Professores que ocuparam a Assembleia deixaram o prédio ontem 

pela manhã e agora partem para outro tipo de protesto

Manifestantes que pas-
saram a noite na As-
sembleia Legislativa 

do Paraná (Alep) deixaram, 
ontem pela manhã, o pré-
dio e iniciaram uma greve 
de fome pela revogação do 
edital 47. O edital prevê a 
realização de um concurso 
para contratação de profes-
sores PSS para o estado e a 
APP-Sindicato reclama que a 
Secretaria de Estado de Edu-
cação (Seed) quer mudar a 
forma de contratação justa-
mente na pandemia de coro-
navírus. Segundo os manifes-
tantes, 30 pessoas entrarão 
em greve de fome.

Hermes Leão, presidente 
da APP-Sindicato, afirmou 
que ele e mais colegas farão a 
greve de fome. “Estamos em 
luta. Professores e professo-
ras têm construído a riqueza 
do Paraná na educação públi-
ca. Fazer uma greve de fome 
é uma medida extrema, que 
exige muito de todos nós”, 

disse. Uma reunião foi mar-
cada para a tarde de ontem.

Para o deputado Ademar 
Traiano (PSBD), presidente 
da Assembleia Legislativa do 
Paraná, a invasão é arbitrária 

e uma afronta aos Poderes 
constituídos. “Eu entendo 
que decisão de justiça tem 
que ser cumprida. Eles não 
estão mais desrespeitando 
só o Poder Legislativo. Es-

tão desrespeitando a Justiça, 
deixando de cumprir uma 
determinação de um juiz que 
arbitrou uma multa de R$ 
30 mil dia caso permaneçam 
aqui no prédio”.

República Federativa do Brasil
COMARCA DE CURITIBA- ESTADO DO PARANÁ

1º SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS LUIS FLÁVIO FIDELIS GONÇALVES Oficial 
(41) 3022-1117 - CEP: 80.730-000 - Curitiba - PR

E-mail: titular@1ricuritiba.com.br
Ao representante legal da POLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Rua Dr. Roberto Barrozo nº 620, Centro Cívico
CEP: 80.520-092 e/ou
Rua Marechal Deodoro nº 497, 10° andar, conjuntos nºs 103/105 Centro
Rua Padre Anchieta nº 2050, 5° andar, Edifício Helbor Offices Champagnat, Bigonilho
CEP. 80.020-320
Nesta 

NOTIFICAÇÃO
Por meio deste, levo ao Vosso conhecimento que Sergio Charles Tubero e Gilceley Teixeira dos 
Santos, proprietários do Lote de terreno sob nº 544- B09 do croqui nº 2.444 da Prefeitura Municipal 
de Curitiba, localizado de frente para a Rua João de Lara nº 09, nesta cidade, com a área superficial 
de 953,89 m² objeto da Matrícula nº 17.631 do Livro 02-RG desta Serventia, apresentaram, nesta 
Serventia Imobiliária, pedido de Retificação Administrativa da descrição do imóvel, nos termos 
do disposto no Art. 213, inc. II da Lei nº 6.015/73, tendo como base o levantamento topográfico 
realizado pelo agrimensor inscrito no CFT- RPN. 
Segundo consta do levantamento topográfico, elaborado por agrimensor credenciado pelo CFT 
- RPN, conforme inscrição nº 1702698750 (Renato Schulhan) o Lote acima descrito e objeto de 
retificação administrativa, faz confrontação pelo lado esquerdo, de quem da Rua João de Lara 
olha, com imóvel de sua propriedade (casa nº 04 do Condomínio Villaggio Bosco Reale), objeto da 
Matrícula nº 41.075 do Livro 02-RG desta Serventia.
Assim, em face do disposto no Art. 213, inc. lI, § 2° e §3° da Lei 6.015/73, alterado pela 
Lei Federal 10.931, fica o representante legal da Polis Empreendimentos Imobiliários Ltda, 
notificado daquele pedido retificatório, podendo, em havendo motivo justificado, impugná-
lo no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da presente. Em havendo 
impugnação, os documentos serão encaminhados ao Juízo de Direito da Vara dos Registros 
Públicos, nos termos da Lei. 
Transcorridos aquele lapso temporal a retificação será lançada na Matrícula do imóvel. 

Curitiba, 11 de Julho de 2019.
LUIS FLAVIO FIDELIS GONÇALVES

OFICIAL DO REGISTRO
Ana Paula da Costa

TERMO DE SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2020
Considerando os termos do Despacho 1100/20 relativo ao Processo 712120/20 
do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, determino a SUSPENSÃO DA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2020, que tem como objeto:- Contratação 
de empresa especializada em prestação de serviços de Remoção, Depósito 
e Guarda, Armazenamento e Acautelamento de veículos automotores, e a 
Implantação de Gestão Integrada e Informatizada apoiada em Banco de Dados 
dos processos decorrentes das apreensões/remoções realizadas no Município 
de Ponta Grossa.

ROBERTO PELLISSARI
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Ponta Grossa

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 161/2020 – SMAP/SMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE 
GESTÃO DE PESSOAL

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de vidros, espelhos e 
películas nos diversos equipamentos de saúde do município de Curitiba, pelo sistema de 
registro de preços pelo período de 12 (doze) meses. 
PROPOSTAS: 03/12/2020 - 9h às 10h. 
LANCES: 03/12/2020 - 10h05 às 10h50. 
O EDITAL está à disposição dos interessados no portal de compras da Prefeitura Municipal 
de Curitiba: www.e-compras.curitiba.pr.gov.br. Em caso de dúvidas, os interessados deverão 
entrar em contato pelos fones: (0XX41) 3350-9115, 3350-9971 e 3350-8646. 

Daniele Cristine Merlin dos Santos
Pregoeira

CHAMAMENTO PÚBLICO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 389/2019
ESTADO DO PARANÁ - DECON / SEAP

A EMPRESA PRIME BENEFÍCIOS, ATENDENDO AO DISPOSTO 
NO ITEM 8.4.2.2.41 DO EDITAL, COMUNICA AOS INTERESSADOS 
QUE RECEBERÁ REQUERIMENTOS DE CADASTRO PARA 
CREDENCIAMENTO EM SUA REDE DE OFICINAS PARA 
ATENDIMENTO À FROTA DO GOVERNO DO ESTADO DO 
PARANÁ E SUAS AUTARQUIAS. PODERÃO SE CREDENCIAR 
ESTABELECIMENTOS CUJO RAMO DE ATIVIDADE SEJA A 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, 
DESDE QUE ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PERTINENTES 
A CATEGORIA.

MAIS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS CONTATOS:
0800 745 8877

CHAMAMENTO PÚBLICO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 656/2019
ESTADO DO PARANÁ - DECON / SEAP

A EMPRESA PRIME BENEFÍCIOS, ATENDENDO AO DISPOSTO 
NO ITEM 9.2.12 DO EDITAL, COMUNICA AOS INTERESSADOS 
QUE RECEBERÁ REQUERIMENTOS DE CADASTRO 
PARA CREDENCIAMENTO EM SUA REDE DEPOSTOS DE 
COMBUSTÍVEIS PARA ATENDIMENTO À FROTA DO GOVERNO 
DO ESTADO DO PARANÁ E SUAS AUTARQUIAS. PODERÃO SE 
CREDENCIAR ESTABELECIMENTOS CUJO RAMO DE ATIVIDADE 
É O COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS, DESDE 
QUE ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS PERTINENTES A 
CATEGORIA.

MAIS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS CONTATOS:
0800 745 8877

Antônia Maria 
Nascimento da Silva, 91 
anos, sepultamento hoje, 
Universal Necrópole 
Ecumênica Vertical.
Armando Luiz Prigol,
91 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Parque Iguaçu.
Camilo dos Santos 
Araújo, 81 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Municipal 
Bom Jesus dos Passos 
(Piraquara).
Clarice Junek Braga,
78 anos, sepultamento 
hoje, Universal 
Necrópole Ecumênica 
Vertical.
Donizeti de Oliveira,
64 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Parque Senhor do 
Bonfim (São José dos 
Pinhais).
Eloi Lubas, 55 anos, 
sepultamento 
hoje, Crematório 
Vaticano (Almirante 
Tamandaré(PR)).
Erli Gomes de 
Araújo Dias, 72 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Municipal de 
Bocaiuva do Sul.
Eva Kogitski, 63 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Municipal do 
Boqueirão.
Igor Renato Moeller,
61 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Municipal do Boqueirão.
João Alceu Cubas, 82 
anos, sepultamento hoje, 
no Cemitério Municipal 
de Mandirituba.
José Alvari dos Santos,
69 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Municipal do Boqueirão.
Luiz Augusto da Silva 
Gonçalves, 70 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Jardim da 
Saudade II (Pinhais).
Maria Cacilda Fragoso,
73 anos, sepultamento 
hoje, Universal 
Necrópole Ecumênica 
Vertical.
Maria Cândida dos 
Santos, 85 anos, 
sepultamento hoje, 
Universal Necrópole 
Ecumênica Vertical.
Seonilda Barbosa 
Santos, 66 anos, 
sepultamento hoje, 
no Cemitério Parque 
Senhor do Bonfim (São 
José dos Pinhais).
Sônia Regina Ramos,
63 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Jardim da Paz.
Sylvina Arnauts Baggio,
97 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Jardim da Paz. 
Acelino Fernando Bessa 
dos Santos, 79 anos, 
sepultamento ontem.
Adilair Amaral Abreu, 
92 anos, sepultamento 
ontem.
Alberto Luiz Sprea, 71 
anos, sepultamento 
ontem.
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

Considerando a Autuação nº 712120/20 a qual determinou a Suspensão da Concorrência
002/2020 da Autarquia Municipal de Transito e Transporte, comunicamos que  a mesma foi
suspensa em data de 19/11/2020, devidamente publicada em Diario Oficial do Municipio, Jornal
local e Jornal Estadual (conforme documentos juntados nos movimentos 09400832, 0943863,
0943870 e 0943875).

Informamos que as servidoras lotadas nesta Licitação estão Cientes da Medida Cautelar.

Comunico que a servidora responsável pela elaboração do Edital de Concorrência é SANDRA
REGINA PEDROSA RAKOVICZ, portadora do CPF 215.319.949-20, a qual irá apresentar sua
defesa prévia no prazo previsto.

Para seu conhecimento e providências quanto ao envio das informações ao TCE-PR.

 
20 de novembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
20/11/2020, às 15:13, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por SANDRA REGINA PEDROSA RAKOVICZ,
Agente de Trânsito l, em 20/11/2020, às 15:15, horário oficial de brasília, conforme o Decreto
Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0943877 e o código CRC 7E80D7E0.

Link de acesso externo: SEI72424/2020

Cota do Processo AMTT/CLIC 0943877         SEI SEI72424/2020 / pg. 15Anexo SEI 72.424/2020  SOLICITAÇÃO  TCE (0975645)         SEI SEI64806/2020 / pg. 341



 

 
Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Ciente
 

24 de novembro de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO PELLISSARI, Presidente , em
24/11/2020, às 10:33, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0948686 e o código CRC FBD9378E.

Link de acesso externo: SEI72424/2020

Cota do Processo AMTT/GABPRES 0948686         SEI SEI72424/2020 / pg. 16Anexo SEI 72.424/2020  SOLICITAÇÃO  TCE (0975645)         SEI SEI64806/2020 / pg. 342



 

 

 

 

 

 

RECIBO DE PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA Nº: 723156/20

 

 
Recebemos, mediante acesso ao serviço de peticionamento eletrônico eContas Paraná, a petição com os

seguintes dados indicados pelo credenciado:

 

 
PROCESSO: 712120/20

ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993 - Concorrência
 
Tipo de petição: PETIÇÃO DE OUTRA NATUREZA

 

DOCUMENTOS ANEXOS
 - Petição (COmprovação da suspenção da concorrência)

 - Outros Documentos (Aviso de suspensão jornal da manhã)

 - Outros Documentos (Aviso de suspensão Tribuna do Estado)

 - Outros Documentos (Termoo de suspensão Diario oficial)

 

 
PETICIONÁRIO: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE, CNPJ 05.073.426/0001-99, através

do(a) Representante Legal ROBERTO PELLISSARI, CPF 601.880.149-34

Email: aeapg@creapr.org.br

Telefone: 32247744

 

 
Curitiba, 24 de novembro de 2020 14:02:20

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Portal eContas Paraná Página 1
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RECIBO DE PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA Nº: 748302/20

 

 
Recebemos, mediante acesso ao serviço de peticionamento eletrônico eContas Paraná, a petição com os

seguintes dados indicados pelo credenciado:

 

 
PROCESSO: 712120/20

ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993 - Concorrência
 
Tipo de petição: PETIÇÃO DE OUTRA NATUREZA

 

DOCUMENTOS ANEXOS
 - Petição (2 defesa)

 

 
PETICIONÁRIO: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE, CNPJ 05.073.426/0001-99, através

do(a) Representante Legal ROBERTO PELLISSARI, CPF 601.880.149-34

Email: aeapg@creapr.org.br

Telefone: 32247744

 

 
Curitiba, 04 de dezembro de 2020 09:55:39

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Portal eContas Paraná Página 1

Recibo da 2ª Petição (0974476)         SEI SEI72424/2020 / pg. 18Anexo SEI 72.424/2020  SOLICITAÇÃO  TCE (0975645)         SEI SEI64806/2020 / pg. 344



 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO DO PARANÁ 

 

 

 

Gabinete do Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães   

PROCESSO Nº 712120/20 

Assunto: REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993 

 
 

 

 

     AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 

TRANSPORTE DE PONTA GROSSA, pessoa jurídica de direito público interno, 

CNPJ sob n.º 05.073.426/0001-99, com sede na Rua Doutor Colares, n.º 750, 

Centro, CEP 84010-010, Ponta Grossa/PR, neste ato representada pelo 

Presidente ROBERTO PELLISSARI, brasileiro, inscrito no CPF sob n.º 601.880.149-

34 e portador do RG sob nº. 32702759 – SSP/PR vem à presença de Vossa 

Excelência, em cumprimento com a determinação elencada nas letras “b” e “c.1” 

do relatório, requerer a juntada dos documentos em anexo, sendo eles, 

publicação no diário oficial do município do dia 19/11/2020, publicação no Jornal 

da Manhã e Tribuna do Estado edições de 20/11/2020, demonstrando a 

suspensão da Concorrência 02/2020, da Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte do Município de Ponta Grossa. 
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     Ainda, informamos que a servidora responsável 

pela elaboração do Edital de Concorrência é SANDRA REGINA PEDROSA 

RAKOVICZ, portadora do CPF 215.319.949-20. 

 

 

     Nestes Termos, Pede Deferimento. 

Ponta Grossa, 24 de novembro de 2020. 

 

 

ROBERTO PELLISSARI 

Presidente da AMTT 
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO  

E  TRANSPORTE DE PONTA GROSSA 

 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 

   

  

 

 

OF. 034/2020  

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Gabinete do Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães   

PROCESSO Nº 712120/20 

Assunto: REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993 

 
 

 

 

     AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 

TRANSPORTE DE PONTA GROSSA, pessoa jurídica de direito público interno, 

CNPJ sob n.º 05.073.426/0001-99, com sede na Rua Doutor Colares, n.º 750, 

Centro, CEP 84010-010, Ponta Grossa/PR, neste ato representada pelo 

Presidente ROBERTO PELLISSARI, brasileiro, inscrito no CPF sob n.º 

601.880.149-34 e portador do RG sob nº. 32702759 – SSP/PR vem à presença 

de Vossa Excelência, em cumprimento com a determinação elencada na letra 

“c.2” do relatório, vem informar que está sendo Revogada a Concorrência 

Pública 02/2020, da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte do Município 

de Ponta Grossa. 

 

     Ponta Grossa, 03 de dezembro de 2020. 

 

 

ROBERTO PELLISSARI 

Presidente da AMTT 
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

Defesa e Recibo da Representação realizada no TCE referente a Concorrência 002/2020. Para
sua ciencia.

 
04 de dezembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
04/12/2020, às 11:33, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0974595 e o código CRC D5642207.

Link de acesso externo: SEI72424/2020

Cota do Processo AMTT/CLIC 0974595         SEI SEI72424/2020 / pg. 22Anexo SEI 72.424/2020  SOLICITAÇÃO  TCE (0975645)         SEI SEI64806/2020 / pg. 348



 

 
Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ciente.

 
04 de dezembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO PELLISSARI, Presidente , em
04/12/2020, às 14:30, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0975299 e o código CRC B761CC0A.

Link de acesso externo: SEI72424/2020

Cota do Processo AMTT/GABPRES 0975299         SEI SEI72424/2020 / pg. 23Anexo SEI 72.424/2020  SOLICITAÇÃO  TCE (0975645)         SEI SEI64806/2020 / pg. 349



 

 
Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

ESTE SEI DEVERÁ SER ANEXADO AO PROCESSO LICITATÓRIO - CONCORRENCIA
002/2020 - SEI 64806/2020.

 
04 de dezembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
04/12/2020, às 14:39, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0975597 e o código CRC 046C683D.

Link de acesso externo: SEI72424/2020

Cota do Processo AMTT/CLIC 0975597         SEI SEI72424/2020 / pg. 24Anexo SEI 72.424/2020  SOLICITAÇÃO  TCE (0975645)         SEI SEI64806/2020 / pg. 350



 

 
Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

Considerando que a Concorrência Pública 002/2020 - Pátio encontra-se SUSPENSA conforme
determinação do TCE, e que o Processo sob nº 712121/2020 do TCE já foi Peticionado com a
informação de que o processo licitatório está sendo regovado, encaminho para sua determinação
quanto a Revogação, bem como solicito que seja apresentado fato superveniente, conforme prevê
o Art. 49 da Lei 8.666/93.

 
04 de dezembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
04/12/2020, às 15:14, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0975748 e o código CRC 5961687B.

Cota do Processo AMTT/CLIC 0975748         SEI SEI64806/2020 / pg. 351



 

 
Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Assessoria Jurídica

Para providências quanto ao parecer juridico. 

 
07 de dezembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO PELLISSARI, Presidente , em
08/12/2020, às 13:57, 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 0978838 e o código CRC 29226DE5.

Cota do Processo AMTT/GABPRES 0978838         SEI SEI64806/2020 / pg. 352



 

 
Assessoria Jurídica

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

       Para atendimento ao determinado pela lei de licitações em seu art. 49, e, a elaboração do
respectivo parecer, é necessária a determinação expressa para revogação e/ou anulação do
procedimento licitatório, bem como a apresentação de justificativa fundamentada pelo
servidor responsável pela elaboração do projeto básico.

 
08 de dezembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por MARCIA GOMES GUIMARAES, Procuradora, em
08/12/2020, às 14:44, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0982010 e o código CRC 6BCC97A3.

Cota do Processo AMTT/AJUR 0982010         SEI SEI64806/2020 / pg. 353



 

 
Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

Para providências. 

 
09 de dezembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO PELLISSARI, Presidente , em
09/12/2020, às 14:23, 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 0983840 e o código CRC 1648A8EA.

Cota do Processo AMTT/GABPRES 0983840         SEI SEI64806/2020 / pg. 354



 

 
Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Departamento de Trânsito - AMTT

A responsavel pelo Projeto Basico.

Para providências.

 
09 de dezembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
09/12/2020, às 14:28, 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 0985223 e o código CRC B1141985.

Cota do Processo AMTT/CLIC 0985223         SEI SEI64806/2020 / pg. 355



 

 
Departamento de Trânsito - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Informo que o processo não deverá mais ter andamentos, levando em
consideração o posicionamento do TCE(Tribunal de Contas do Estado), mov 941122, e
também pelo fato da mudança na chefia do órgão AMTT, este fator é essencial pois é
prerrogativa da gestão analizar a conveniência e a viabilidade de tal projeto, para tal é
necessário um aprofundamento maior no assunto junto ao novo gestor a fim de definir
diretrizes para a continuidade ou não do projeto com o mesmo escopo ou com eventuais
alterações apontadas pelo mesmo.

 
11 de janeiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SILVIA CRISTINA BORGES, Coordenadora do
Centro de Atualização de Policia de Transito, em 11/01/2021, às 16:13, 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 1035436 e o código CRC 22DB2869.

Cota do Processo AMTT/DEPTRAN 1035436         SEI SEI64806/2020 / pg. 356



 

 
Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

Para conhecer e autorizar elaboração de Minuta de Revogação da Concorrencia Publica.

 
12 de janeiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
12/01/2021, às 10:34, 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 1037257 e o código CRC 8A65C8D3.

Cota do Processo AMTT/CLIC 1037257         SEI SEI64806/2020 / pg. 357



 

 
Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Autorizo para prosseguimento.
 

14 de janeiro de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por CELSO CIESLAK, Presidente , em 14/01/2021, às
12:05, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1043375 e o código CRC FBC18138.

Cota do Processo AMTT/GABPRES 1043375         SEI SEI64806/2020 / pg. 358



 

 
Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

Segue Minuta de Revogação da Concorrencia Publica 002/2020. Para providências quanto a
análise jurídica.

 
22 de janeiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
22/01/2021, às 16:11, 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 1062962 e o código CRC 4D281FCA.

Cota do Processo AMTT/CLIC 1062962         SEI SEI64806/2020 / pg. 359



 

 

 

Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 

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

1º Andar  –  Centro Fone: (42) 3220-1035 ramal 2035  licita.amtt@hotmail.com 

 

   

  

 

 
 

1 

 

 

 

MINUTA DE REVOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020 

 

 

A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, tendo em vista as informações  

contidas no Sei  64.806/2020, Sei 71.159/2020, Medida Cautelar expedida pelo TCE-PR, e Parecer 

Jurídico nº xx/20210, e atendendo as exigências da Lei Federal nº 8.666/93 em seu Art. 49, resolve 

REVOGAR A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020, tendo como objeto a Contratação de 

empresa especializada em prestação de serviços de Remoção, Depósito e Guarda, 

Armazenamento e Acautelamento de veículos automotores, e a Implantação de Gestão 

Integrada e Informatizada apoiada em Banco de Dados dos processos decorrentes das 

apreensões/remoções realizadas no Município de Ponta Grossa.  

                                                                 

                                                                    Ponta Grossa, 22 de janeiro de 2021. 

 

 

 

CELSO CIESLAK 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Minuta de Revogação da Concorrencia Publica 002/2020 (1062968)         SEI SEI64806/2020 / pg. 360



 

 
Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Assessoria Jurídica

 

para providencias
 

22 de janeiro de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por CELSO CIESLAK, Presidente , em 22/01/2021, às
17:03, 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 1063365 e o código CRC 256EC940.

Cota do Processo AMTT/GABPRES 1063365         SEI SEI64806/2020 / pg. 361



 

 
Assessoria Jurídica

Ao (À)

Departamento de Trânsito - AMTT

           As razões expostas na cota de mov. 1035436 não atendem ao determinado pelo art. 49 da
Lei Federal n.º 8.666/93, razão pela qual reitera-se a cota de mov. 0982010 desta Procuradoria.

 
29 de janeiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por MARCIA GOMES GUIMARAES, Procuradora, em
29/01/2021, às 13:10, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1077189 e o código CRC 93B728CC.
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Departamento de Trânsito - AMTT

Ao (À)

Assessoria Jurídica

              Tenho a informar a ocorrência de erros técnicos no Projeto Básico e a constatação
da necessidade

de estudos complementares para viabilizar à  nova licitação; 

              Segue sob resposta do anexo 1077189/20;

 

 
12 de fevereiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SILVIA CRISTINA BORGES, Coordenadora do
Centro de Atualização de Policia de Transito, em 12/02/2021, às 16:24, 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 1112161 e o código CRC 652F39A5.
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Protocolo  SEI n° 64806/2020 – Concorrência Pública nº  002/2020 

Assunto : Revogação de licitação – fato superveniente – interesse público  

Interessado : Gabinete da Presidência  

 

 

 
Parecer nº 014/2021 

 

   Trata-se o protocolo administrativo/SEI sob nº 64806/2020 

de abertura de procedimento licitatório sob a modalidade de Concorrência 

Pública sob nº 002/2020, cujo objeto é a contratação de EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, DEPÓSITO E 

GUARDA, ARMAZENAMENTO E ACAUTELAMENTO DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES, E A IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA E 

INFORMATIZADA para prestar serviços à Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte. 

  

   Anteriormente à abertura do certame, foram apresentados 

questionamentos por licitantes interessados, e por fim, houve impugnação ao 

edital, conforme manifestação juntada no mov. 0938672. 

 

   Na sequência, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 

encaminhou ao Presidente desta Autarquia, ato referente ao Despacho nº 

1100/20 - GCFAMG, exarado no ao Processo nº 712120/20, citando o mesmo, 

nos seguintes termos: “Determino, cautelarmente, a suspensão da 

Concorrência 02/2020, da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte do 

Município de Ponta Grossa, em razão de ausência de informações necessárias, 

no Termo de Referência, para a formulação de propostas (em ofensa ao 

disposto no art. 6°, IX, da Lei 8.666/93), bem como em razão de 

obscuridade/inconsistências entre os itens „6.10.2‟ e „7.1‟, do Termo de 

Referência”. 
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   Em seguimento, o setor de licitações conforme mov. 

0975748, informou a Presidência desta Autarquia as providências tomadas, 

atendendo ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, sendo efetuada a 

suspensão, para posterior revogação do procedimento licitatório, por razões 

de interesse público e em observância ao disposto no artigo 3° da lei federal 

n° 8.666/93, diante da constatação de que o projeto básico e 

consequentemente o edital estão em desconformidade  com as normas 

técnicas para a contratação pretendida – cota de mov. 1112161. 

    

É o relatório. 

 

Análise do pedido frente à legislação 

      O procedimento licitatório entendido como espécie do 

gênero ato administrativo, esta sujeito ao princípio da autotutela, podendo ser 

revogado ou anulado, nos termos do artigo 49 da lei federal nº 8.666/93:  

Art. 49 – A autoridade competente para aprovação do procedimento 
somente poderá revogar licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado.  

§ 1º - A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade 
não gera obrigação de indenizar ressalvado o disposto no parágrafo único 
do art. 59 desta Lei.  

§ 2º - A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, 
ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 desta Lei.  

§ 3º - No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o 
contraditório e a ampla defesa.  

§ 4º - O disposto neste artigo e seus parágrafos aplicam-se aos atos do 
procedimento de dispensa e inexigibilidade de licitação.  

 

      Como prevê o artigo acima, a autoridade pública poderá 

revogar o procedimento licitatório por razões de interesse público, decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-lo, no caso da 

constatação de ilegalidades. 
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   No caso em mesa, a Concorrência Pública nº 002/2020, 

teve os procedimentos iniciados, todavia, diante da suspensão do certame, 

reitere-se, em razão da constatação de que o projeto básico e 

consequentemente o edital estão em desconformidade  com as normas 

técnicas (cota do Departamento de Trânsito, datada de 12/02/2021), não 

houve habilitação, apresentação, tampouco  abertura de propostas, sendo 

certo que a continuidade do certame pode ocasionar prejuízos aos cofres  

públicos e  ofensa ao princípio do interesse público. 

 

   Nesta esteira, transparece a figura da revogação e não 

anulação para a Concorrência Pública nº 002/2020. 

 

     Cabe registrar que a revogação pretendida, não fere direito 

líquido e certo dos pretensos participantes, no que tange ao contraditório e 

ampla defesa, visto que revogação de licitação em andamento com base em 

interesse público devidamente  justificado,  não  exige  o cumprimento do § 3° 

do art. 49 da lei federal n° 8.666/93, já que a revogação é ato discricionário, 

pautado por juízo de conveniência e oportunidade da autoridade 

administrativa. 

 

   É oportuno ainda salientar que, antes da homologação da 

licitação, não exsurge aos concorrentes nenhum direito subjetivo capaz de 

impedir a revogação do processo licitatório, diante da declarada conveniência 

pública, tampouco alguma lesão patrimonial passível de indenização. 

 

   Sobre a questão preceitua Miguel Reale: 

“..a revogação é uma expressão da discricionariedade no 
processamento  positivo das funções da Administração: seu 
fundamento último, como o de todo ato administrativo, é o 
interesse público; seu fundamento imediato é a liberdade, ou 
melhor, a discrição administrativa, por não estar a decisão 
vinculada a um dos elementos de fim e de mediação”. (Revogação 
e Anulamento do Ato Administrativo, 1ª ed., Rio de Janeiro, forense, 
1968)    
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   Nos fatos em mesa,  sobreveio fator de inconveniência para 

o prosseguimento do certame, antes da abertura das propostas, sendo nesse 

caso necessário resguardar o interesse público, garantindo competitividade ao 

certame e evitando prejuízos aos cofres públicos. 

  

   Vale a pena novamente frisar, que a revogação não implica 

repercussão alguma na esfera jurídica dos pretensos licitantes, que só teriam 

adquirido direito subjetivo com a aceitação definitiva da proposta e 

adjudicação do objeto da licitação. Nessas circunstâncias, em que,  com a 

revogação nada sofreram os direitos e interesses privados, não  há 

necessidade da observância do contraditório e ampla defesa. 

    

   A Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal também é clara 

ao dispor sobre a possibilidade da revogação de atos administrativos quando 

contrários ao interesse público, conforme transcrito abaixo: 

 
A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados 
de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam 
direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência e 
oportunidade, respeitando os direitos adquiridos, e, ressalvada, 
em todos os casos, a apreciação judicial. 

    

 

      Reiteramos que no caso em tela não há que se falar em 

direito adquirido nem em prejuízo a terceiros, pois, como se observa não há 

um licitante vencedor.  

 

      Por todo o exposto, nos termos da fundamentação, a 

determinação para a revogação da Concorrência Pública nº 002/2020, com 

base em fatos supervenientes configuradores do interesse público poderá 

efetivar-se, eis que se trata de revogação de licitação em que a fase de 

qualificação das propostas não foi iniciada, não havendo ofensa a direito 

subjetivo dos participantes.  

 

  O presente protocolado deverá ser encaminhado para 

ciência e aprovação da Presidência. 
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É o Parecer. 

AMTT, 16 de fevereiro de 2021. 

Márcia Gomes Guimarães 
Procuradora Municipal 

 OAB/PR 17.151  
 
 

 

Parecer  (1118086)         SEI SEI64806/2020 / pg. 368



 

 
Assessoria Jurídica

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

Para ciência do parecer n.º 014/2021, anexado no mov. 1118086.

 
16 de fevereiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por MARCIA GOMES GUIMARAES, Procuradora, em
16/02/2021, às 13:25, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1118088 e o código CRC 62E06949.
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

ciente
para prosseguimento

 
18 de fevereiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por CELSO CIESLAK, Presidente , em 18/02/2021, às
13:30, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1125302 e o código CRC 02480EAA.
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preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciaram esse edital,
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

 

Combinado com o artigo acima, que tem aplicação subsidiária à licitação, sob modalidade de Pregão,
também há necessidade de ressaltar o disposto no art. 12 do Anexo I do Decreto n° 3.555/2000:

 

Art. 12.  Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.

 

O Recurso foi confeccionado na data de 06/02/2021, sendo que a disputa se esta marcada para o dia
12/02/2021, sendo suspenso conforme movimento 1093563.

 

Deste modo, constata-se que foi obedecido o prazo legal de até tres dias úteis de antecedência em
relação à data marcada para a sessão pública de condução do certame, conforme estabelecido no
edital, mostrando-se então tempestivo o presente recurso.

 

2. FUNDAMENTAÇÃO:

Em análise ao presente, verifica-se que o pedido da impugnante nos traz:

 

A empresa tem interesse na participação do processo, acontece que após a análise do edital
verificou com a exigência de “Carta (Autorização) do fabricante”, conforme estabelece no item
“G” (pág. 45) do edital.

Devido a isto, entendemos que o disposto acima fere o processo licitatório em seu princípio mais
básico norteado pela Lei de Licitações que é o da AMPLA PARTICIPAÇÃO do maior número de
licitantes e tal exigência afronta às normas que regem o procedimento licitatório, como à frente
procuraremos demonstrar.

 

Onde este foi encaminhado à FMS que por sua vez, no movimento 1094128, a A CTPL (Comissão
Técnia de Permanente de Licitações da FMS solicita a exclusão da exigência da página 45 no edital
do pregão 8/2021.

 

 O mestre Marçal Justen Filho nos traz:

 

“É certo que não pode a administração, em nenhuma hipótese, fazer exigências que frustrem o
caráter competitivo do certame, mas sim garantir ampla participação da disputa licitatória,
possibilitando o maior número possível de concorrentes, desde que tenham qualificação técnica e

24/02/2021 SEI/PMPG - 1112006 - Cota do Processo
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econômica para garantir o cumprimento das obrigações. (Marçal Justen Filho, in Comentários à
Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 8ª ed., Ed. Dialética, São Paulo, 2000, p.335).

 

3. DISPOSITIVO:

Em análise Jurídica da Procuradoria Geral do Município, através Parecer nº 218/2021 , o Sr.
Procurador Geral do Município, a luz dos fatos narrados e expostos na presente Impugnação,
entendeu não ser pertinente a exigência contida no edital orignário, tendo como embasamento a
decisão da própria requerente da Licitação em questão, confome movimento 1094128.

Em fim , para que não se fruste o caráter competitivo do certame, acata-se o pedido da impugnante.

 

Desta maneira, dê-se publicidade ao ato conforme a Lei.           

 

 

 
12 de fevereiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO DANIEL MANJABOSCO, Presidente da
Fundação Municipal de Saúde, em 22/02/2021, às 10:33, horário oficial de brasília, conforme o Decreto
Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1112006 e o código CRC 3F606F99.

FA S P G
F u n d a ç ã o  d e  A s s i s t ê n c i a  S o c i a l  d e  P o n t a  G r o s s a

EXTRATO DE CONTRATO N° 010/2021
OBJETO: Contrato é a aquisição de itens emergenciais de segurança e proteção ao coronavírus – 
Álcool Gel, conforme especificações e quantitativos estabelecidas no Projeto Básico.
PROCESSO: SEI 08253/2021.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PARUMED LTDA – CNPJ: 01.705.075/0001-30
VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 6.930,00 (seis mil novecentos e trinta reais).
PRAZO DA ATA: 45 DIAS - a partir da data de sua publicidade no Diário Oficial do Município, não 
podendo ser prorrogada.
FORO: Comarca de Ponta Grossa – PR.
______________________________________________________________________________

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 004 /2021
OBJETO: o registro de preços para a aquisição eventual, através do sistema de registro de preços, 
de água mineral E ACESSÓRIOS, especificados nos itens do Termo de Referência, anexo 01 do 
edital de Pregão Eletrônico nº 02/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta 
vencedora, independentemente de transcrição
PROCESSO: SEI 72766/2020.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: KS LICITAÇÕES COMÉRCIO DE ALIMENTO LTDA – CNPJ: 882.110.539-34
VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 16.895,76 (dezesseis mil oitocentos e noventa e cinco 
reais e setena e seis centavos
PRAZO DA ATA: 12 MESES - a partir da data de sua publicidade no Diário Oficial do Município, 
não podendo ser prorrogada.
FORO: Comarca de Ponta Grossa – PR.

EXTRATO DE REPACTUAÇÃO CONTRATO
CONTRATO N° 013/2019

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA.
CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 
PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
PONTA GROSSA.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 19/03/2021 À 18/03/2022.
FORO: COMARCA DE PONTA GROSSA
LICITAÇÃO: DISPENSA Nº 002/2019.
Dotação orçamentária: DPSB -27.004.08.244.0047.2339- 3.3.90.39.47.01 /CR 150  Fonte 833.
DPSE- 27.004.08.244.0047.1375- 3.3.90.39.47.01 serviços postais -CR 134 Fonte 826.
VALOR:  R$ 31.815,80 (trinta e um mil, oitocentos e quinze reais e oitenta centavos).

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

EXTRATO DO CONTRATO  Nº 008/2021
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
CONTRATADA: GG VESTUÁRIO PROFISSIONAL LTDA
OBJETO: fornecimento de uniforme para Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
VALOR: R$44.920,30 (quarenta e quatro mil novecentos e vinte reais e trinta centavos)
VIGÊNCIA: 18/02/2021 a 17/08/2021
______________________________________________________________________________

RATIFICAÇÃO DE  DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de certificado digital  A1 Pessoa 
jurídica,  versão eletrônica do CNPJ, garantindo a autenticidade e integridade nas transações ele-
trônicas de Pessoas Jurídicas para AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE.
JUSTIFICATIVA: Com a necessidade de assinatura digital em documentos e sistemas eletrônicos  
restritos, tal como Receita Federal, INSS e outros órgãos.
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
CNPJ: 05.073.426/0001-99
CONTRATADA: LIZIERI CERTPR EIRELI - ME
CNPJ: 29.284.231/0001-56
VALOR: 165,00 (cento e sessenta e cinco reais)
PERÍODO: 12 (doze) meses 
PRAZO DE ENTREGA: A Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, encaminhará a nota de 
Empenho à Contratada, a qual servirá como instrumento de contrato, nos termos do Art. 62 da 
Lei 8.666/93. 
FORMA DE PAGAMENTO: Será efetuado no prazo de 05 (cinco) dias,  por meio de ordem bancá-
ria, prazo este, após as notas serem conferidas pelo fiscal de contrato e Departamento Financeiro.
FUNDAMENTO:  Artigo 24, inciso II, da Lei federal nº 8.666/93
FISCAL: Josiane Farias      FISCAL SUPLENTE: Flavio Flores Gehrke
PROCESSO ADMINISTRATIVO: SEI 15542/2021               PARECER N. 021/2021
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
23.003.04.122.0020.2218 – Manutenção Atividades Depto. Financeiro  - AMTT
33.90.30 – Material de consumo
Red: 52   Sub: 17 00   Fonte 1001
VALIDAÇÃO: A validação  do Certificado será presencial.

Ponta Grossa, 24 de fevereiro de 2021
CELSO CIESLAK

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
______________________________________________________________________________

TERMO DE REVOGAÇÃO
Processo Licitatório: SEI 64806/2020
Concorrência Pública nº 002/2020
OBJETO: “EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, DE-
PÓSITO E GUARDA, ARMAZENAMENTO E ACAUTELAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTO-
RES, E A IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA E INFORMATIZADA”.
 Declaro revogado o processo licitatório em epígrafe, conforme Parecer Jurídico datado de 
16 de fevereiro de 2021, opinando pela revogação do procedimento, tendo em vista a ocorrência 
de erros técnicos no Projeto Básico e a constatação da necessidade de estudos complementares.
Por razões de conveniência e oportunidade, é viável a revogação do procedimento nos termos do 
art. 49, da Lei Federal nº 8.666/93.

CELSO CIESLAK
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

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

 
MESA EXECUTIVA

ATO Nº 45/2021
 A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSSA, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais e regimentais. 
 Considerando, o disposto no art. 17, da Lei Municipal nº 13.899 de 16/12/2020;
 Considerando, também, o disposto no art. 27, III, da Lei Orgânica do Município;
 Considerando, ainda, o disposto no art. 29, III, do Regimento Interno;
 Considerando, finalmente, o art. 43, § 1º da Lei 4.320/64.

RESOLVE
Art.1º- Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal nº 13.899 de 

16/12/2020 um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil reais), assim discriminado:

 01. Poder Legislativo
 01.001.01.031.0001.2001. Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - PJ             R$ 1.500.000,00
Art.2º- Para dar cobertura ao crédito na forma do artigo anterior, será cancelada, em igual impor-

tância a seguinte dotação do orçamento vigente, de conformidade com o disposto no art. 
43 § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

 01. Poder Legislativo
 01.001.01.031.0001.1002. Construção, Ampliação e Reforma do Prédio do Poder Legisla-

tivo
 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações                                      R$ 1.500.000,00
                  Saldo da Dotação: R$ 2.440.648,69
Art.3º- Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Ponta Grossa, em 23 de fevereiro de 2021
Vereador DANIEL MILLA FRACCARO

Presidente
        Vereador FILIPE DE OLIVEIRA CHOCIAI Vereador ERICK CAMARGO - Dr. Erick 
                               Vice-Presidente   Primeiro Secretário
   Vereador EZEQUIEL M. F.  BUENO - Pastor Ezequiel   Vereador JOSE CARLOS S. R. - DR. ZECA 
           Segundo Secretário                       Terceiro Secretário
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CLASSIFICADOS
3220-1070

Agência do Trabalhador 
de Ponta Grossa

 
ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO

Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.@gmail.com.

AÇOUGUEIRO
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO)
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

APLICADOR DE ASFALTO I
MPERMEABILIZANTE (COBERTURAS)

Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

AUXILIAR DE CONFEITEIRO
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

AUXILIAR DE COZINHA (EXCLUSIVA PCD)
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

AUXILIAR DE LIMPEZA
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 
(EXCLUSIVA PCD)

Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

BORRACHEIRO
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

CAPATAZ (CRIAÇÃO DE GADO BOVINO)
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

CARRETEIRO (MOTORISTA 
DE CAMINHÃO-CARRETA)

Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

CASEIRO
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

CAVALARIÇO
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

CHACAREIRO - EXCLUSIVE CONTA 
PRÓPRIA E EMPREGADOR

Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

CHURRASQUEIRO
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

COMPRADOR
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

CONFEITEIRO
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

CONFERENTE DE CONTROLE DE 
PRODUÇÃO (EXCLUSIVA PCD)

Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

CONSULTOR DE VENDAS
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

COZINHEIRO INDUSTRIAL
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

DESENHISTA PROJETISTA MECÂNICO
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

DESENHISTA TÉCNICO MECÂNICO
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

ELETRICISTA
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

ELETRICISTA DE 
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

ENGENHEIRO MECÂNICO INDUSTRIAL
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

GERENTE DE ÁREA DE VENDAS
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

MAÇARIQUEIRO
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

MARCENEIRO DE MÓVEIS
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
DE CAMINHÃO A DIESEL

Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
DE MÁQUINA INDUSTRIAL

Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

MECÂNICO MONTADOR
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

MONITOR DE SISTEMAS 
ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA EXTERNO

Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

MONTADOR DE ANDAIMES 
(EDIFICAÇÕES)

Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

MOTORISTA CARRETEIRO
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

MOTORISTA DE CAMINHÃO
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

MOTORISTA DE CAMINHÃO GUINDASTE
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

MOTORISTA DE CAMINHÃO-GUINCHO 
PESADO COM MUNK

Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

MOTORISTA DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

MOTORISTA ENTREGADOR
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

OFICIAL DE MANUTENÇÃO
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

OPERADOR DE CAIXA (EXCLUSIVA PCD)
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

OPERADOR DE CALDEIRA
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

OPERADOR DE MÁQUINA 
DE DOBRAR CHAPAS

Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

OPERADOR DE UTILIDADES NO TRATA-
MENTO DE ÁGUA E EFLUENTES

Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

OPERADOR ELETROMECÂNICO
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

PADEIRO
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

PEÃO DE BOIADEIRO
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

PINTOR DE AUTOMÓVEIS
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

PIZZAIOLO
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

REPOSITOR - EM 
SUPERMERCADOS (EXCLUSIVA PCD)

Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

REPRESENTANTE 
COMERCIAL AUTÔNOMO

Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

SAFRISTA
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

SERVENTE DE LIMPEZA
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

SERVENTE DE OBRAS
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

SOLDADOR
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

TÉCNICO DE INDÚSTRIA 
QUÍMICA (EXCLUSIVA PCD)

Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

TÉCNICO MECÂNICO EM 
AR CONDICIONADO

Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

TOPÓGRAFO
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

TORNEIRO MECÂNICO
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

TRABALHADOR RURAL
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

VENDEDOR DE SERVIÇOS
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

VENDEDOR PORTA A PORTA
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

VENDEDOR PRACISTA
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

VIDRACEIRO
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

ZELADOR
Atendimento somente pelas Ferramentas Digi-
tais, App Sine Fácil, servicos.mte.gov.br ou va-
gassinepg@gmail.com.

PUBLICAÇÃO LEGAL

EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO E DE INTIMAÇÃO
(resumo - * a íntegra do edital está disponível em www.vmleiloes.com.br)

Pelo presente Edital de Leilão Eletrônico e Intimação FAZ SABER a todos 

eletrônico do (s) bem(ns) abaixo descrito(s) e avaliado(s), cujo certame será 
pela forma eletrônica nos termos do inciso II, do artigo 879 do Código de 
Processo Civil), da Resolução CNJ nº 236/2016 e nas condições seguintes: 
Primeiro Leilão: Abertura do sistema as 0h (zero) hora do dia 12/03/2021 
com encerramento no as 14h (quatorze) horas do dia 16/03/2021, no siste-
ma eletrônico disponibilizado no sítio www.vmleiloes.com.br, oportunidade 
que o(s) bem (ns) será (ão) apregoado(s), eletronicamente, e captado e de-
clarado vencedor o maior lanço, desde que seja igual ou superior ao valor 
da avaliação. Segundo Leilão: Não havendo licitantes até o encerramento 
do primeiro leilão, o sistema disponibilizado no sítio www.vmleiloes.coml.
br será reaberto as 0h (zero) hora do dia 17/03/2021, com encerramento 
para as 14h00 (quatorze) horas do dia 26/03/2021 oportunidade que o(s) 
bem (ns) será (ão) apregoado(s), eletronicamente, e captado e declarado 
vencedor o maior lanço, desde que não seja lanço vil. Leiloeiro Público: Jair 

administrador do sítio: www.vmleiloes.com.br, que será responsável pela 
oferta pública nos processos adiantes reunidos nos termos do 887 do CPC. 

-
RO: Nelson Senger. Caixa Econômica Federal - CEF BEM(NS): Imóvel de 

nº 9 da quadra 10 do bairro Jardim Carvalho II, quadrante N-E, inscrição 
cadastral 08-4-54-16-0283-000, distante 42m da Av. Dr. Antônio Rodrigues 
Teixeira Júnior, medindo 14m de frente para a rua Francisco Braga, lado par, 
por 45m de frente de ambos os lados, tendo fundo de igual metragem da 
frente, com área total de 630m², contendo uma residência de Alto Padrão 
de aproximadamente 226,65m² AVALIAÇÃO: R$ 670.000,00 em 11/2018 
e atualizado para R$ 805.058,09 em 02/2021 DÉBITO: R$ 16.721,59 em 
03/2018 e atualizado para R$ 21.209,12 em 02/2021 DEPOSITÁRIO: 

-
sem Ltda – ME – CNPJ: 14.953.185/0001-63 BEM(NS): Automóvel marca/

-

no para-choque traseiro e na porta traseira. AVALIAÇÃO: R$ 15.500,00 em 
05/2019 e atualizado para R$ 18.271,06 em 02/2021 DÉBITO: R$ 193.106,58 
em 10/2019 e atualizado para R$ 226.113,64 em 02/2021 DEPOSITÁRIO: 

da penhora. Fica desde logo intimado o devedor, por intermédio de seu 
advogado, pela publicação do presente Edital pelos meios ordinários, pela 
publicação no edital na página www.vmleiloes.com.br, e pela publicidade 

jornal e rádio, redes sociais e que venham a ser adotadas pelo Leiloeiro que 
serão considerados meios idôneos, tudo com o objetivo de dar a mais ampla 
publicidade da alienação, estando o Leiloeiro autorizado, inclusive, a divulgar 

do artigo 889 e § 2º do artigo 
EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO E DE INTIMAÇÃO (resumo)

de Oliveira – CPF: 058.538.349-91; Marilene Bueno Dipp de Oliveira – 

solo do Edifício Presidente, com área de 16,51585 m², com as demais ca-
racterísticas constantes na matrícula nº 19.934, do 1º Registro de Imóveis 
desta comarca AVALIAÇÃO: R$ 25.000,00 em 09/2020 e atualizado par R$ 
26.933,69 em 02/2021 DEPÓSITÁRIO: Publico DÉBITO: R$ 353.594,27 em 

penhora expedida nos autos n° 698/99 da 2ª Vara Cível desta comarca; R-7 
consta penhora em favor da FAZENDA NACIONAL, expedida nos autos n° 
2003.70.09.009666-9 da 2ª Vara Cível desta comarca; R-10 consta penhora 
expedida nos autos n°990/07 da 4ª Vara Cível desta comarca; AV-11 cons-
ta indisponibilidade de bens oriunda dos autos n° 2003.70.09.009666-9 da 
2ª Vara Federal desta Comarca; AV-14 consta indisponibilidade de bens 
expedida nos autos n° 0004683-08.2000.8.16.0019 da 4ª Vara Federal 

-

lote 6, quadra 35, situado na Vila Boa Vista, bairro Olarias, medindo 14 de 
frente para a Rua Vidal de Negreiros, por 33m da frente ao fundo, em ambos 
os lados, fechando o perímetro nos fundos com igual metragem da frente, 

tijolos nas divisas, frente com gradil de ferro, existindo sobre o mesmo uma 
casa residencial de alvenaria, número 75, medindo 145m², com laje, telhas 
cerâmicas, janelas de ferro, portas de madeira, piso cerâmico e tábuas de 
madeira, contendo duas salas, copa, cozinha, 3 quartos sendo uma suíte, 
mais um banheiro, nos fundos existe uma edícula, medindo 72,80m², sem 

-
râmico, contendo churrasqueira, lavanderia, quarto, banheiro e canil, com 
bastante uso, matrícula 8.283do 1º S.R. AVALIAÇÃO: R$ 445.000,00 em 
09/2020 e atualizado para R$ 479.419,66 em 02/2021 DEPÓSITÁRIO: Pú-
blico DÉBITO: R$ 428.985,83 em 12/2013 e atualizado para R$ 691.907,79 

LTDA. EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO E DE INTIMAÇÃO (resumo) 

Venâncio – CPF: 320.515.659-53 BEM (NS): 1) Chapa Industrial valor R$ 
700,00; 2) Exaustor completo com motor, valor R$ 1.500,00; 3)- Freezer ho-
rizontal, valor R$ 1.000,00; 4) Fogão Industrial 6 bocas, valor R$ 600,00, 5)- 

2004/2005, cor preta, Renavam 00841400750, placas AND 0972, em ótimas 
condições de uso, com pequenos riscos, e pneus em bom estado, valor de 
R$ 15.000,00 AVALIAÇÃO: R$ 19.300,00 em 12/2018 e atualizado para 
R$ 23.352,78 em 02/2021 DEPÓSITÁRIO: Chadia Zammar DÉBITO: R$ 

Nada consta nos autos até a data da penhora. Fica desde logo intimado o 
devedor, por intermédio de seu advogado, pela publicação do presente Edital 
pelos meios ordinários, pela publicação no edital na página www.vmleiloes.
com.br
impressos, e anúncios em jornal e rádio, redes sociais e que venham a ser 
adotadas pelo Leiloeiro que serão considerados meios idôneos, tudo com o 
objetivo de dar a mais ampla publicidade da alienação, estando o Leiloeiro 

termos nos termos do inciso I, do artigo 889 e § 2º do artigo 887do Código 
de Processo Civil/2015. 

EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO E DE INTIMAÇÃO (resumo)
0025030-32.2018.8.16.0019 -

madeira sob nº 356, com área de 49m², de frente para a rua Fagundes Varela 
e respectivo lote de terreno denominado C/1, oriundo do desdobo do lote C, da 
quadra nº 29, quadrante N-E, indicação cadastral 08.6.21.28.0101.001, situa-

-
triculado sob nº 21.936no 2º RI desta Comarca, avaliado em R$ 120.00,00; 2) 
Apartamento sob nº 42, de fundo, 4º andar ou 6º pavimento, do Condomínio 
Residencial De Leon, de frente para a rua Engenheiro Schamber, com área 

útil de 168,330m², área construída de 192,577m², área comum de 30,687m², 
quota de terreno de 27,581m² no lote de terreno nº 12/1, da quadra nº 60, 
quadrante S-E, indicação cadastral 08.6.36.29.0034.007, situado na zona 
central, com área total de 745,43m², imóvel matriculado sob nº 35.370 no 2º 

pavimento, do Condomínio Residencial De Leon, com entrada pela rua Enge-
nheiro Schamber, com área útil de 8,61m², área construída de 8,678m², área 
comum de 18,18m², quota de terreno de 2,982m² no lote de terreno nº 12/1, 
da quadra nº 60, quadrante S-E, indicação cadastral 08.6.36.29.0034.046, 
situado na zona central, com área total de 745,43m², imóvel matriculado sob 

nº 3A, térreo ou 2º pavimento, do Condomínio Residencial De Leon, com 
entrada pela rua Engenheiro Schamber, com área útil de 8,61m², área cons-
truída de 8,678m², área comum de 18,18m², quota de terreno de 2,982m² no 
lote de terreno nº 12/1, da quadra nº 60, quadrante S-E, indicação cadastral 
08.6.36.29.0034.047, situado na zona central, com área total de 745,43m², 
imóvel matriculado sob nº 35.372 no 2º RI desta Comarca, avaliado em R$ 
73.000,00 AVALIAÇÃO:R$ 1.000.000,00 em 04/2020 e atualizado para R$ 
1.130.635,18 em 02/2021 DEPÓSITÁRIO: Penhora por termo nos autos mov. 
80.1 DÉBITO: R$ 95.719,58 em 06/2019 e atualizado para R$ 112.163,92 em 

-
da Nacional, conforme os autos n° 5011760-40.2014.40470009 da 1ª Vara 

os autos 5011760-40.2014.40470009 da 1ª Vara Federal desta comarca; 

em favor de Condomínio Residencial Edifício De Leon, conforme os autos n° 

-
me os autos 5011760-40.2014.40470009 da 1ª Vara Federal desta comar-
ca; EDITAL: 02/2021 AUTOS: 0011603-51.2007.8.16.0019 

e Comércio de Madeiras Danúbio Ltda – CNPJ: 00.127.273/0001-00. BEM 

Avenida Constâncio Mendes, no lado direito mede 247,57m da frente ao fun-
do, no lado esquerdo mede 220mda frente ao fundo, fechando o perímetro 

com leve declive, frente para avenida sem pavimentação, cercado por pa-

o mesmo as seguintes benfeitorias: uma construção em alvenaria, servindo 
de escritório medindo 261,50m², com laje, telhas de barro, janelas de ferro, 
portas externas de vidro e madeira, portas internas de madeira, com uma 
recepção medindo aproximadamente 16m² com piso de granito, com nove 
salas e quatro banheiros, piso cerâmico, banheiros com azulejo até o teto, 
em bom estado de conservação e em uso; um barracão com estrutura em 

de tijolos, piso cimento, em anexo um pátio coberto medindo 726m², com 
-

to; um barracão com estrutura em alvenaria medindo 413,80m², paredes de 

em alvenaria, medindo 243,04m² coberta com telhas de zinco, sem paredes, 
-

cimento, piso de cimento; uma construção em alvenaria medindo 198,32m², 
servindo de almoxarifado, vestiários, banheiros e refeitório, sem laje, telhas 

-

-
to, paredes de tijolos, piso de cimento; um barracão em alvenaria medindo 

cobertura em alvenaria medindo 52,56m², telhas de zinco, sem paredes, 
-

brocimento, sem paredes, piso de cimento; três silos em alvenaria medindo 
256m², benfeitorias com bastante uso, com as divisas e confrontações de 
direito, conforme matrícula 31.955 do 2° S.R.I.desta comarca AVALIAÇÃO: 
R$ 4.500.000,00 em 09/2020 e atualizado para R$ 4.848.063,94 em 02/2021 
DEPOSITÁRIO: Público DÉBITO: R$ 394.825,27 em 10/2007 e atualizado 

do Brasil S/A. Consta AV-1 ônus de doação modal em favor do Município 

EDITAL: 03/2021 AUTOS: 0039426-92.2010.8.16.0019 -
deshopping Investimentos e Participações Ltda – CNPJ: 03.101.294/0001-36 

56; (Espólio) Espólio de Nelson Luis da Rocha Júnior (CPF 044.437.979-71), 
-

imobiliária nº 08.5.39.62.0132.001, situado no Conjunto Habitacional Verona, 
bairro do Contorno, de frente para a rua A, com área de275,00m², existindo 
sobre o mesmo uma casa em alvenaria com 38,115m²,inscrito na matrícula nº 
32.322 do 1º S.R.I. desta comarca AVALIAÇÃO: R$ 255.000,00 em 06/2020 
e atualizado para R$ 287.135,04 em 02/2021 DEPOSITÁRIO: Penhora por 
termo nos autos mov. 299.1 DÉBITO: R$ 246.384,54 em 04/2017, adicio-
nado custas R$ 848,05 em 07/2020, e atualizado para R$ 316.230,55 em 

logo intimado o devedor, por intermédio de seu advogado, pela publicação 
do presente Edital pelos meios ordinários, pela publicação no edital na pá-
gina www.vmleiloes.com.br, e pela publicidade realizada pelo Sr. Leiloeiro 

e que venham a ser adotadas pelo Leiloeiro que serão considerados meios 
idôneos, tudo com o objetivo de dar a mais ampla publicidade da alienação, 

penhorado(s), nos termos nos termos do inciso I, do artigo 889 e § 2º do 
artigo 887do Código de Processo Civil/2015. 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL POR INICIATIVA PARTICULAR 
(prazo 5 dias)

** Resumo integra do edital www.vmleiloes.com.br
JAIR VICENTE MARTINS, 

na forma da Lei e devidamente autorizado pelo Poder Judiciário, FAZ SABER 
a quantos o presente edital de  
virem, ou dele conhecimento tiverem, que iniciará o trabalho de tentativa 
de alienação do imóvel abaixo descrito, mediante propostas eletrônicas no 
sistema www.vmleiloes.com.br, com abertura programada do sistema para 
o dia 26/03/2021 com prazo de encerramento de até 90 (noventa) dias, pro-
gramado o encerramento as 14h, do dia 26/06/2021, conforme informações 
do processo.: Autos: 003271-46.2017.8.16.0019 Exequente: ASSOCIAÇÃO 
DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL FONTANA DI TREVI Executado: 

situado no Residencial Fontana Di Trevi, entrada pela a Rua Visconde de 
Baraúna 1.000, bairro Jardim Carvalho, medindo 11,50m de frente para a 
Rua 1, lado direito mede 31,20m da frente ao fundo, lado esquerdo mede 
31,39m, fechando o perímetro nos fundos com igual metragem da frente, 

alvenaria nas divisas, existindo sobre o mesmo uma casa residencial de 
alvenaria, medindo 172m², com dois pavimentos, telhas cerâmicas, portas 
de madeira, janelas de PVC, piso cerâmico, em bom estado de conservação, 

R$ 48.995,77 em 09/2020 e atualizado para R$ 52.785,47 em 02/2021, pela 
-

tícios. Depositário:  Público. Avaliação: R$ 700.000,00 em 10/2021. Ônus:          
Nada consta nos autos até a data da penhora. Jair Vicente Martins, subs-
crevo, por ordem do MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE PONTA GROSSA

TERMO DE REVOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 002/2020
Processo Licitatório: SEI 64806/2020 

OBJETO: “EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, DEPÓSITO 

Declaro revogado o processo licitatório em epígrafe, conforme Parecer Jurídico datado de 16 de fevereiro 
de 2021, opinando pela revogação do procedimento, tendo em vista a ocorrência de erros técnicos no 
Projeto Básico e a constatação da necessidade de estudos complementares. Por razões de conveniência 
e oportunidade, é viável a revogação do procedimento nos termos do art. 49, da Lei Federal nº 8.666/93. 
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O Hospital Nossa Senho-
ra das Graças, em Curitiba,
deixou de receber tempora-
riamente novos pacientes de
urgência e emergência com
sintomas de covid-19. A de-
cisão foi publicada no final
da manhã desta terça-feira
(02). Apenas casos de pedia-
tria e obstetrícia estão sendo
recebidos.

Uma faixa fixada na entra-
da do hospital informa que a
admissão de novos pacientes
está temporariamente inter-
rompida por estar com a ca-
pacidade máxima excedida.
“O atendimento será reesta-
belecido assim que possível”,
diz a faixa.

Em novembro do ano
passado o Hospital Nossa
Senhora das Graças tam-
bém interrompeu a recepção
de pacientes após alcançar
100% de sua capacidade de
lotação.

Suspensas por causa da
quarentena restritiva em vi-
gor no Paraná, as aulas pre-
senciais na rede estadual do
Paraná só irão voltar quan-
do o contágio cair, segundo
Renato Feder, secretário de
educação do Paraná. Segun-
do Feder, tudo depende do
andamento da pandemia
e de como a população vai
cumprir as medidas restriti-
vas ao longo destes dias. 

“O secretário Beto Preto
(de saúde) tem toda razão
quando diz que a situação
está grave e precisamos dar
uma diminuída radical no
número de contágios. Essa
semana é de restrição e se
realmente o número de ca-
sos retroceder voltamos no
dia 8 com as aulas híbridas”,
indicou. Segundo ele, a de-
finição sobre essa data de
início das aulas presenciais
deve ocorrer entre quinta e
sexta-feira desta semana.

Feder explicou que, com
isso, as aulas seguem ex-
clusivamente online, com
os professores dos alunos.
“Ano passado os alunos fi-
cavam mais no Aula Paraná,
vendo as aulas da secretaria.
Nesse ano eles vão ter aula
com seus próprios profes-
sores e com interação entre
os colegas de sua sala”, disse,
ressaltando que quando as
aulas voltarem serão no mo-
delo híbrido: uma semana
em online e outra na escola.

Hospital Nossa 
Senhora das 
Graças está 
lotado

Retorno das 
aulas depende 
da redução do 
contágio

NOTAS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR

1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
EMILIO DAL ONGARO CORDEIRO

OFICIAL
Rua Barão do Cerro Azul, nº 590- Fone -(41) 3382-1266-CEP: 

83005-430-São José dos Pinhais- PR

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS

EMILIO DAL ONGARO CORDEIRO - OFICIAL DO 1° SERVIÇO 
REGISTRAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES FAZ SABER a ADÃO BORGES PEREIRA 
- CPF: 608.071.999-15, pelo presente REQUERIMENTO DE 
INTIMAÇÃO POR EDITAL, para saldar a dívida decorrente 
da Escritura Pública de Compra e Venda com pacto adjeto de 

15 (quinze) dias, contados da data da terceira e ultima publicação 
deste edital. Fica ainda CIENTIFICADO(A) de que o não 

São José dos Pinhais (PR), 12 de fevereiro de 2021.

Emilio Dal Ongaro Cordeiro

Leila T. Cim Pereira

-

ALFA TRANSPORTES EIRELI torna público que irá 
requerer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de 
CURITIBA, a Renovação da Licença de Operação para 
Transporte rodoviário de cargas, municipal, intermunicipal, 
interestadual e internacional; Depósito de mercadorias para 
terceiros; Agenciamento de cargas; Organização logística 
do transporte de carga, instalada ROD BR 116 KM 115, 
BLOCO 1 – CAMPO DO SANTANA - CURITIBA/PR, CEP 
81690-500

COMUNICADO DE EXTRAVIO

Comunicamos o extravio do BL  n° ONEYSHOH2681300 emitido 
em  07/01/2021, consignado ao CNPJ de n° 76.487.032/00040-
31 – ELECTROLUX DO BRASIL S/A, com registro de B.O n°  
2021/213834 em Curitiba/ PR. 

Rm Industria e Comercio Produtos Higiene Ltda, torna 
público que requereu à Secretaria municipal do Meio 
Ambiente de Curitiba a Licença Prévia, para Fabricação 
de equipamentos e acessórios para segurança pessoal 

perfumaria e de higiene pessoal, Fabricação de produtos 
de limpeza e polimento, situada à Rua: Bley zorning 1569, 
cep: 81730-350 Bairro: Boqueirão

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

A TEMPER SUL COMERCIO DE VIDROS LTDA, 
CNPJ 10.287.442/0001-14 torna público que irá 
requerer ao IAT, a Renovação da Licença de Operação 
para atividade de TEMPERA DE VIDROS PLANOS, 
situada à Rua Arnaldo Vosgerau, 620, São José dos 
Pinhais/PR.

TERMO DE REVOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 002/2020
Processo Licitatório: SEI 64806/2020 
OBJETO: “EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE REMOÇÃO, DEPÓSITO E GUARDA, ARMAZENAMENTO E 
ACAUTELAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, E A IMPLANTAÇÃO DE 
GESTÃO INTEGRADA E INFORMATIZADA”. 
Declaro revogado o processo licitatório em epígrafe, conforme Parecer Jurídico 
datado de 16 de fevereiro de 2021, opinando pela revogação do procedimento, 
tendo em vista a ocorrência de erros técnicos no Projeto Básico e a constatação 
da necessidade de estudos complementares. Por razões de conveniência e 
oportunidade, é viável a revogação do procedimento nos termos do art. 49, da 
Lei Federal nº 8.666/93. 

CELSO CIESLAK 
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Ponta Grossa

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 06/2021.

O MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, Estado do Paraná, através da Comissão 
Permanente de Licitação, de conformidade com as Leis Federais n.º 
8.666/93 e 8.883/94, torna público que encontra-se a disposição dos 
interessados, a partir da data da publicação deste, o Edital de Tomada 
de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇOS DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS QUE COMPOEM A FROTA 
DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA- 
PARANÁ. COM COBERTURA ANUAL CONTRA ACIDENTES EM GERAL, 
DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA E ASSISTENCIA 24 HORAS, 
NA FORMA DO TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL (ANEXO I). 
Os envelopes deverão ser entregues impreterivelmente até as 08:20 h do 
dia 18/03/2021 no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal. O início de 
abertura dos envelopes será às 08:30 horas do dia 18/03/2021 na Sala de 
Reuniões da Prefeitura. O Edital completo se encontra à disposição dos 
interessados no site www.sapopema.pr.gov.br , dúvidas e esclarecimentos 
através do telefone nº. (043) 3548-1383 ou e-mail: licitacoessapopema@
yahoo.com.br . Sapopema-PR, 03 de março de 2020. PAULO MAXIMIANO 
DE SOUZA JUNIOR-Prefeito Municipal-Dirce de Fátima V. de Oliveira-
Presidente CPL

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS

LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO - PROC ADM Nº 465/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021- MENOR VALOR GLOBAL
OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) na aquisição de 
equipamento ultrassom, através das Resoluções SESA 768/2019 e 
645/2020, para o Departamento Municipal de Saúde. RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS até às 17 horas do dia 15/03/2021.ABERTURA DAS 
PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10h 
do dia 16/03/2021. VALOR GLOBAL MÁXIMO: R$ 165.000,00. Pasta 
Técnica com inteiro teor do Edital e seus respectivos anexos poderão ser 
examinados no endereço acima indicado em horário de expediente ou 
através do site http://bllcompras.org.br/ e www.portoamazonas.pr.gov.br
Informações através do telefone (42) 3256-1122 ou e-mail licitacao@
portoamazonas.pr.gov.br  

Porto Amazonas, 02 de março de 2021.
Elias Jocid Gomes da Costa

Prefeito Municipal

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br

TRIBUNA | quarta, 03 de março de 202106 jornalismo@tribunadoparana.com.br
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Contabilidade 
Financeiro
Departamento de Trânsito

 

Informo que a Concorrência Pública 002/2020 foi Revogada. Para ciência e devolução do
SEI  a Licitação.

Informática: favor lançar SEI na integra no site da AMTT.

 

 
 

03 de março de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
03/03/2021, às 14:05, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1155280 e o código CRC EDC0084F.
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