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Seção de processamento e defesa de multas

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

 

Para conhecimento, análise e manifestação.
 

13 de novembro de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por VERA AP SOARES DE OLIVEIRA, Coordenadora
da seção de Processamento e de Defesa de infrações , em 13/11/2020, às 13:59, horário oficial
de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0928255 e o código CRC 54836850.
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ciente, para prosseguimento.

 
13 de novembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO PELLISSARI, Presidente , em
16/11/2020, às 11:08, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0928775 e o código CRC 1456D9A5.
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Seção de processamento e defesa de multas

Para providencias Projeto Basico e Requisição.

 
16 de novembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
16/11/2020, às 11:22, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0930601 e o código CRC 8AAD5FA6.
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Seção de processamento e defesa de multas

Ao setor de Licitação

 

Segue a documentação solicitada.
 

18 de novembro de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por VERA AP SOARES DE OLIVEIRA, Coordenadora
da seção de Processamento e de Defesa de infrações , em 18/11/2020, às 10:06, horário oficial
de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0936468 e o código CRC C4EB000B.
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Seção de processamento e defesa de multas

Para confirmar e retificar o valor a ser contratado, considerando que no Projeto Basico cita o valor
de R$ 2.500.000,00 e na Requisição e Justificativa o valor de R$ 3.436.780,00. 

Favor juntar novo documento com a informação alterada.

 
18 de novembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
18/11/2020, às 12:43, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0937198 e o código CRC E028A618.
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Seção de processamento e defesa de multas

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Informo-vos que o valor estimado do referido contrato é de R$3.436,780,00.
Segue projeto básico com o valor

retificado.                                                                                 
 

18 de novembro de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por VERA AP SOARES DE OLIVEIRA, Coordenadora
da seção de Processamento e de Defesa de infrações , em 18/11/2020, às 12:58, 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 0937251 e o código CRC FBE98097.
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Financeiro

Para verificar dotação orçamentária.

 
18 de novembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
18/11/2020, às 13:04, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0937283 e o código CRC 81F3641B.
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Financeiro

Ao (À)

Contabilidade -AMTT

 

Para informar dotação orçamentária.
 

23 de novembro de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por REGINA CELIA MIERZEJEWSKI, Agente de
Trânsito l, em 23/11/2020, às 14:40, 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 0946984 e o código CRC B05A3ADE.
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Contabilidade -AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Informo que não dispomos de saldo de dotação orçamentária suficiente no
exercício de 2020 para a despesa em tela.

Ressalto que conforme legislação: "Nos últimos dois quadrimestres do final de
mandato, é vedado contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro
de l e . Caso haja parcelas a serem pagas no exercício seguinte, deverá existir suficiente
disponibilidade de caixa para o seu pagamento".

att;
 

24 de novembro de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por GERALDO XAVIER, Contador, em 24/11/2020, às
12:01, 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 0949171 e o código CRC 7D050BAF.
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao

Gabinete da Presidência - AMTT: 

Considerando a cota expedida pelo Contador Geraldo através do movimento 0949171, segue
para seu conhecimento.

 
24 de novembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
24/11/2020, às 13:18, 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 0949512 e o código CRC 2EC7169A.
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Seção de processamento e defesa de multas

Ciente, que a dotação orçamentária até 31/12/2020.

 
24 de novembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO PELLISSARI, Presidente , em
03/12/2020, às 15:51, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0950021 e o código CRC 646B3950.
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Seção de processamento e defesa de multas

Ao (À)

Contabilidade -AMTT

 

Tendo em vista que o contrato vence em 31/12/2020, considerando o 
informado no movimento 0949171, de acordo com orientação do gestor do contrtao dos
correios:

A contabilidade, fazer ofício informando a Licitação com os valores, conta,
etc, informando também de que no momento ainda não temos a dotação orçcamentaria , que
tão logo tenhamos a dotação orçamentaria, será informada. Enviar o ofício para o Setor de
Licitação para que seja anexado no SEI DO CONTRATO DOS CORREIOS, para que possamos
dar continuidade ao processo de renovação do referido contrato.

 
09 de dezembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por VERA AP SOARES DE OLIVEIRA, Coordenadora
da seção de Processamento e de Defesa de infrações , em 09/12/2020, às 15:54, horário oficial
de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0985834 e o código CRC 31414058.
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Contabilidade -AMTT

Ao (À)

Seção de processamento e defesa de multas

 

Esclarecemos que a departamento de licitação já foi informado da
insuficiência de saldo orçamentário no exercício de 2020. quanto a solicitação de valores não
cabe a este departamento informar, visto que devem estar na solicitação.

quanto a conta orçamentária a ser utilizada será informada no exercício de
2021, pois só estará disponivel após a liberação do orçamento vindouro em 2021.

att;
 

10 de dezembro de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por GERALDO XAVIER, Contador, em 10/12/2020, às
12:32, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0988012 e o código CRC 87102538.

Cota do Processo AMTT/CONTAB 0988012         SEI SEI71311/2020 / pg. 40



 

 
Seção de processamento e defesa de multas

Ao (À)

Contabilidade -AMTT

 

URGENTE. Solicito que assim que a dotação orçamentária esteja disponível
informar o Departamento de Licitação para dar continuidade ao processo de renovação do
referido contrato. Infomo que caso as notificações não sejam entregues dentro do prazo
legal,  30 (trinta dias), a contar da data da multa, todas as multas poderão ser arquivadas.

 
05 de janeiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por VERA AP SOARES DE OLIVEIRA, Coordenadora
da seção de Processamento e de Defesa de infrações , em 05/01/2021, às 13:45, 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 1024830 e o código CRC A318F1AF.
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Financeiro

Ao (À)

Contabilidade -AMTT

                                         Informar dotação.

 
08 de janeiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA CHRISTOFORO, Agente de Trânsito l,
em 08/01/2021, às 14:09, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1032521 e o código CRC CD7A52EB.
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Contabilidade -AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Utilizar a dotação
23.005.15.451.0194.2221
Manut. Ativi. Sist. Viário
33.90.39 O. S. T. P.J.
R 126 Sub 4701 Fonte 509
R$3.436.780,00

 
11 de janeiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SHALONE LANDMANN PREMEBIDA,
Assistente de Administração II, em 11/01/2021, às 10:26, horário oficial de brasília, conforme o
Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1034239 e o código CRC 10D2CCF5.
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao 

Gabinete da Presidência - AMTT

Para conhecimento e autorização.

 
11 de janeiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
11/01/2021, 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 1034288 e o código CRC 3CF57B18.
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Seção de processamento e defesa de multas

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

URGENTE! Informo que caso as notificações não sejam expedidas dentro do
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da infração, todas as multas poderão ser
arquivadas.

 
14 de janeiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por VERA AP SOARES DE OLIVEIRA, Coordenadora
da seção de Processamento e de Defesa de infrações , em 14/01/2021, às 11:02, horário oficial
de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1043096 e o código CRC 9B5762C0.
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

Considerando a cota 1034288, segue para ciencia e autorização desta Presidencia.

 
14 de janeiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
14/01/2021, às 11:11, 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 1043136 e o código CRC 2E4F2CDF.

Cota do Processo AMTT/CLIC 1043136         SEI SEI71311/2020 / pg. 46



 

 
Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Ciente para prosseguimento com urgencia
 

14 de janeiro de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por CELSO CIESLAK, Presidente , em 14/01/2021, às
11:27, 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 1043206 e o código CRC F88E074D.
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Presidência da República
 Casa Civil

 Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO-LEI Nº 509, DE 20 DE MARÇO DE 1969.

Dispõe sobre a transformação do Departamento dos
Correios e Telégrafos em empresa pública, e dá outras
providências.

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o § 1º do artigo 2º do Ato Institucional
Nº 5, de 13 de dezembro de 1968,

        DECRETA:

        Art. 1º - O Departamento dos Correios e Telégrafos (DCT) fica transformado em empresa pública, vinculada ao
Ministério das Comunicações, com a denominação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT; nos termos
do artigo 5º, ítem II, do Decreto lei nº.200 (*), de 25 de fevereiro de 1967. (Vide Decreto-Lei nº 200, de 25.2.1967)

        Parágrafo único - A ECT terá sede e foro na Capital da República e jurisdição em todo o território nacional.

        § 1o  A ECT tem sede e foro na cidade de Brasília, Distrito Federal.  (Incluído pela Medida Provisória nº 532, de
2011)

§ 2o  A ECT tem atuação no território nacional e no exterior. (Incluído pela Medida Provisória nº 532, de 2011)
§ 3o  Para a execução de atividades compreendidas em seu objeto, a ECT poderá: (Incluído pela Medida

Provisória nº 532, de 2011)
I - constituir subsidiárias; e (Incluído pela Medida Provisória nº 532, de 2011)
II - adquirir o controle ou participação acionária em sociedades empresárias já estabelecidas. (Incluído pela

Medida Provisória nº 532, de 2011)

§ 1o  A ECT tem sede e foro na cidade de Brasília, no Distrito Federal.  (Incluído pela Lei nº 12.490, de 2011)

§ 2o  A ECT tem atuação no território nacional e no exterior.  (Incluído pela Lei nº 12.490, de 2011)

§ 3o  Para a execução de atividades compreendidas em seu objeto, a ECT poderá: (Incluído pela Lei nº 12.490, de
2011)

I - constituir subsidiárias; e (Incluído pela Lei nº 12.490, de 2011)

II - adquirir o controle ou participação acionária em sociedades empresárias já estabelecidas. (Incluído pela Lei nº
12.490, de 2011)

§ 4o  É vedado às empresas constituídas ou adquiridas nos termos do § 3o atuar no serviço de entrega domiciliar
de que trata o monopólio postal. (Incluído pela Lei nº 12.490, de 2011)

§ 5o  (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.490, de 2011)

§ 6o  A constituição de subsidiárias e a aquisição do controle ou participação acionária em sociedades
empresárias já estabelecidas deverão ser comunicadas à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal no prazo máximo
de 30 (trinta) dias, contado da data da concretização do ato correspondente. (Incluído pela Lei nº 12.490, de 2011)

        Art. 2º - À ECT compete:

        I - executar e controlar, em regime de monopólio, os serviços postais em todo o território nacional;

        II - exercer nas condições estabelecidas nos artigos 15 e 16, as atividades alí definidas.

        III - explorar os serviços de logística integrada, financeiros e postais eletrônicos. (Incluído pela Medida Provisória nº
532, de 2011)

Parágrafo único.  A ECT poderá, obedecida a regulamentação do Ministério das Comunicações, firmar parcerias
comerciais que agreguem valor à sua marca e proporcionem maior eficiência de sua infraestrutura, especialmente de sua
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rede de atendimento. (Incluído pela Medida Provisória nº 532, de 2011)

III - explorar os seguintes serviços postais: (Incluído pela Lei nº 12.490, de 2011)

a) logística integrada; (Incluída pela Lei nº 12.490, de 2011)

b) financeiros; e (Incluída pela Lei nº 12.490, de 2011)

c) eletrônicos.  (Incluída pela Lei nº 12.490, de 2011)

Parágrafo único.  A ECT poderá, obedecida a regulamentação do Ministério das Comunicações, firmar parcerias
comerciais que agreguem valor à sua marca e proporcionem maior eficiência de sua infraestrutura, especialmente de sua
rede de atendimento. (Incluído pela Lei nº 12.490, de 2011)

        Art. 3º - A ECT será administrada por um Presidente, demissível "ad nutum", indicado pelo Ministro de Estado
das Comunicações e nomeado pelo Presidente da República.
        Parágrafo único - A ECT terá um Conselho de Administração (C.A.), que funcionará sob a direção do Presidente,
e cuja composição e atribuição serão definidas no decreto de que trata o artigo 4º. (Revogado pela Lei nº 12.490, de
2011)
        Art. 3o  A ECT tem a seguinte estrutura: (Redação dada pela Medida Provisória nº 532, de 2011)

I - Assembleia Geral; (Incluído pela Medida Provisória nº 532, de 2011)
II - Conselho de Administração; (Incluído pela Medida Provisória nº 532, de 2011)
III - Diretoria Executiva; e (Incluído pela Medida Provisória nº 532, de 2011)
IV - Conselho Fiscal. (Incluído pela Medida Provisória nº 532, de 2011)

Art. 3o  A ECT tem a seguinte estrutura: (Redação dada pela Lei nº 12.490, de 2011)

I - Assembleia Geral; (Incluído pela Lei nº 12.490, de 2011)

II - Conselho de Administração; (Incluído pela Lei nº 12.490, de 2011)

III - Diretoria Executiva; e (Incluído pela Lei nº 12.490, de 2011)

IV - Conselho Fiscal. (Incluído pela Lei nº 12.490, de 2011)

        Art. 4º - Os Estatutos da ECT, que serão expedidos por decreto, estabelecerão a organização, atribuições e
funcionamento dos órgãos que compõem sua estrutura básica.

        § 1º - A execução das atividades da ECT far-se-á de forma descentralizada, distribuindo-se por Diretorias
Regionais, constituidas com base no movimento financeiro, na densidade demográfica e na área da região
jurisdicionada. (Revogado pela Medida Provisória nº 532, de 2011)  (Revogado pela Lei nº 12.490, de 2011)
        § 2º - As Diretorias Regionais serão classificadas em categorias, de acordo com o volume dos respectivos
serviços, e os órgãos que as integrarem poderão ser criados, desdobrados, reduzidos ou extintos, por ato do
Presidente, ouvido o Conselho de Administração. (Revogado pela Medida Provisória nº 532, de 2011)  (Revogado pela
Lei nº 12.490, de 2011)
        § 3º - A operação do Serviço Postal e a execução das atividades administrativas de rotina ficarão a cargo da
estrutura regional, observados o planejamento, a supervisão a coordenação e o controle dos órgãos da Administração
Central. (Revogado pela Medida Provisória nº 532, de 2011)  (Revogado pela Lei nº 12.490, de 2011)
        § 4º - Os cargos e funções de direção e assessoria serão providos, confome o caso, pelo Presidente, pelos
Diretores Regionais, ou outros Chefes de Serviço, conforme determinarem os estatutos. (Revogado pela Medida
Provisória nº 532, de 2011)  (Revogado pela Lei nº 12.490, de 2011)

        Art. 5º - Caberá ao Presidente representar a ECT em Juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, podendo
constituir mandatários e delegar competência, permitindo, se for o caso, a subdelegação às autoridades
subordinadas.

        Art. 6º - O Capital inicial da ECT será constituido integralmente pela União na forma deste Decreto-lei.

        § 1º - O Capital inicial será constituido pelos bens móveis, imóveis, valores, direitos e ações que, pertencentes à
União, estejam, na data deste Decreto lei, a serviço ou a disposição do DCT.

        § 2º - Os bens e direitos de que trata este artigo serão incorporados ao ativo da ECT mediante inventário e
levantamento a cargo de Comissão designada, em conjunto, pelos Ministros da Fazenda e das Comunicações.
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        § 3º - O capital inicial da ECT poderá ser aumentado por ato do poder Executivo, mediante a incorporação de
recursos de origem orçamentária, por incorporação de reservas decorrentes de lucros líquidos de suas atividades,
pela reavaliação do ativo e por depósito de capital feito pela União.

        § 4º - Poderão vir a participar dos futuros aumentos do capital outras pessoas jurídicas de direito público interno,
bem como entidades integrantes da Administração Federal Indireta.

        Art. 7º - A ECT poderá contrair empréstimos no país ou no Exterior que objetivem atender ao desenvolvimento e
aperfeiçoamento de seus serviços, observadas a legislação e regulamentação em vigor.

        Art. 8º - Os prêmios, contribuições, tarifas e preços dos serviços a cargo da ECT serão aprovados pelo Conselho
de Administração (C.A.) respeitados os acordos ou convenções a que o Brasil estiver obrigado, assim como a
competência do Conselho Interministerial de Preços. (Revogado pela Medida Provisória nº 532, de 2011)  (Revogado
pela Lei nº 12.490, de 2011)
        Parágrafo único - Os valores a serem aprovados pelo C.A. visarão a remuneração justa dos serviços que a ECT
executar, sem prejuízo da sua maior utilização. (Revogado pela Medida Provisória nº 532, de 2011)  (Revogado pela
Lei nº 12.490, de 2011)
        Art. 9º - A concessão, suspensão ou cancelamento do privilégio da franquia postal-telegráfica, com isenção
parcial ou total das tarifas e preços, serão competência do Conselho de Administração (C.A.). (Revogado pela Medida
Provisória nº 532, de 2011)  (Revogado pela Lei nº 12.490, de 2011)
        Parágrafo único - A suspensão ou cancelamento do privilégio de que trata este artigo, a qualquer título
concedido, poderão estender-se aos órgãos dos Poderes Públicos Federais, Estaduais e Municipais, inclusive aos de
sua Administração Indireta. (Revogado pela Medida Provisória nº 532, de 2011)   (Revogado pela Lei nº 12.490, de
2011)
        Art. 10 - As resoluções do Conselho de Administracão (C.A) referentes aos assuntos de que tratam os artigos 8º
e 9º dependerão da homologação do Ministro das Comunicações. (Revogado pela Medida Provisória nº 532, de 2011) 
(Revogado pela Lei nº 12.490, de 2011)
        Art. 11 - O regime jurídico do pessoal da ECT será o da Consolidação das Leis do Trabalho, classificados os
seus empregados na categoria profissional de comerciários.
        § 1º - Os servidores públicos hoje a serviço do DCT considerar-se-ão a disposição da ECT, sem ônus para o
Tesouro Nacional, aplicandose-lhes o regime jurídico da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952.
        § 2º - O pessoal a que se refere o parágrafo anterior poderá ser aproveitado no quadro de pessoal da ECT na
forma que for estabelecida em decreto, que regulará, igualmente, o tratamento a ser dispensado ao pessoal não
aproveitado.

Art. 11º - O regime jurídico do pessoal da ECT será o da consolidação das Leis do Trabalho aprovada pelo
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.  (Redação dada pelo Decreto Lei nº 538, de 1969)

        Art. 12 - A ECT gozará de isenção de direitos de importação de materiais e equipamentos destinados aos seus
serviços, dos privilégios concedidos à Fazenda Pública, quer em relação a imunidade tributária, direta ou indireta,
impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços, quer no concernente a foro, prazos e custas processuais.

        Art. 13 - Ressalvada a competência do Departamento de Polícia Federal, a ECT manterá serviços de vigilância
para zelar, no âmbito das comunicações, pelo sigilo da correspondência, cumprimento das leis e regulamentos
relacionados com a segurança nacional, e garantia do tráfego postal-telegráfico e dos bens e haveres da Empresa ou
confiados a sua guarda.

        Art. 14 - Enquanto não se ultimar o processo de transferência a que se refere a Lei nº 5.363, de 30 de novembro
de 1967, a ECT continuará tendo sede e foro no Estado da Guanabara.

        Art. 15 - Ressalvadas a competência e jurisdição da Empresa Brasileira de Telecomunicações (EMBRATEL), a
ECT, como sucessora ao DCT, poderá prosseguir na construção, conservação e exploração dos circuitos de
telecomunicações, executando os serviços públicos de telegrafia e demais serviços públicos de telecomunicações,
atualmente a seu cargo.

        Art. 16 - Enquanto não forem transferidos, para a EMBRATEL, os serviços de telecomunicações, que o
Departamento dos Correios e Te légrafos hoje executa, a ECT, mediante cooperação e convênio com aquela
empresa, poderá construir, conservar ou explorar, conjunta ou separadamente os circuitos-troncos que integram o
Sistema Nacional de Telecomunicações.

        Art. 17 - Observada a programação financeira do Governo, serão transferidas para a ECT, nas épocas próprias,
como parcela integrante ao seu capital, as dotações orçamentárias e os créditos abertos em favor do atual DCT,
assim como quaisquer importâncias a este devidas, deduzida a parcela correspondente às receitas previstas no
orçamento geral da União como receita do Tesouro o que, por força deste Decreto-lei, passam a constituir receita da
Empresa.

        Art. 18 - A ECT procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas recorrendo, sempre que
possível, à execução indireta, mediante contratos e convênios, condicionado esse critério aos ditames de interesse
público e às conveniências da segurança nacional.
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        Art. 19 - Compete ao Ministro das Comunicações exercer supervisão das atividades da ECT, nos termos e na
forma previstos no título IV ao Decretolei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967.

        Art. 20 - A ECT enviará ao Tribunal de Contas da União as suas contas gerais relativas a cada exercício, na
forma da legislação em vigor.

        Art. 21 - Até que sejam expedidos os Estatutos, continuarão em vigor as normas regulamentares e regimentais
que não contrariarem o disposto neste Decreto-lei.

       Art. 21-A.  Aplica-se subsidiariamente a este Decreto-Lei a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. (Incluído pela
Medida Provisória nº 532, de 2011)

        Art. 21-A.  Aplica-se subsidiariamente a este Decreto-Lei a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. (Incluído pela
Lei nº 12.490, de 2011)

        Art. 21-B.  As funções gerenciais e técnicas da ECT, em âmbito regional, serão exercidas exclusivamente por
empregados do quadro de pessoal permanente da empresa. (Incluído pela Lei nº 12.490, de 2011)

        Art. 22 - Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 20 de março de 1969; 148º da Independência e 81º da República.

A.COSTA E SILVA
 Antônio Delfim Netto

 Jarbas G. Passarinho
 Hélio Beltrão

 Carlos F. de Simas

Este texto não substitui o publicado no D.O.U.  21.3.1969 e retificado em 25.3.1969
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 34.028.316/0001-03

Razão

Social:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Endereço: ST SBN QUADRA 01 S/N BLOCO A / ASA NORTE / BRASILIA / DF /

70002-900

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.

7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a

empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o

Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O  presente  Certificado  não  servirá  de  prova  contra  cobrança  de

quaisquer  débitos  referentes  a  contribuições  e/ou  encargos  devidos,

decorrentes das obrigações com o FGTS.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade:07/01/2021 a 05/02/2021

Certificação Número: 2021010715492678290500

Informação obtida em 14/01/2021 14:59:28

A  utilização  deste  Certificado  para  os  fins  previstos  em  Lei  esta

condicionada  a  verificação  de  autenticidade  no  site  da  Caixa:

www.caixa.gov.br

Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf

1 de 1 14/01/2021 15:59
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CADASTRO ÚNICO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão Negativa de Débitos

        CERTIFICAMOS, para fins LICITAÇÃO, que NÃO CONSTAM DÉBITOS 

RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuição de 

melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários), até a presente data , 

no CPF/CNPJ nº 34.028.316/0001-03, situado(a) na cidade de Ponta Grossa-PR , o(a) qual 

não se encontra inscrito(a) nos referidos cadastros municipais. 

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos 
posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

Código de Autenticação: 
8DBAEB05B2C43752FA6552F6B285F870

PONTA GROSSA, 15 de janeiro de 2021

ESTE DOCUMENTO TEM A VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE SUA EMISSÃO.
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Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Departamento de Logística para Contratações Públicas - DECON

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

 Certificado N.º

Certificado de Registro Cadastral  - Completo

189504/2020

 Emitido em

 Fornecedor

 Endereço

 Capital Social

20/11/2020
34.028.316/0020-76 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO
PARANÁ

Rua XV de Novembro, 700 - 2º andar - Centro

80001-970 Curitiba-PR

 Situação do Cadastro

REGULAR

R$ 3.222.699.696,21

CEP:

Documento válido por 15 dias.

Documentações Válidas

CNAE/Nat. Jurídica Documento N.º Emissão Vencimento

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS201-1 202011121
600590111
2798

12/11/2020 11/12/2020

Certidão Negativa de Tributos Estaduais no Estado
do Paraná

201-1
022968908-
72

16/11/2020 15/01/2021

Inscrição no Cadastro de Contribuinte do Estado201-1 10120972-
51

17/11/2020 17/04/2021

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União - CND201-1

757F.9416.
4A0B.6FC6 29/10/2020 27/04/2021

Certidão Negativa de Falência e Concordata201-1 Lei
11.101/200

07/10/2020 30/01/2021

Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil
201-1 Ofício Nº

14659774/2
020

21/05/2020 20/05/2021

Certidão Negativa de Tributos Municipais201-1 RE-601.392
- STF-ISS 23/09/2020 22/09/2021

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
201-1 24152301 23/09/2020 21/03/2021

Alvará de funcionamento201-1 000.509.12
1

16/09/2020 15/09/2021

Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis,
Termo de Abertura e Encerramento

201-1
535000003
05

31/12/2018 30/08/2021

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ201-1 34.028.316/
0020-76

30/03/2020 29/03/2021

Prova dos administradores em exercício201-1 PRT/PRESI
-114/2017

07/07/2017

   Página 1 de 2CELEPAR – Informática do Paraná Emitido em 20/11/2020
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Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Departamento de Logística para Contratações Públicas - DECON

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

 Certificado N.º

Certificado de Registro Cadastral  - Completo

189504/2020 (Continuação)

 Atividade(s) Econômica(s)

CNAE Descrição da Atividade Situação da Habilitação

5310-5/01 Sem Pendência Atividades do Correio Nacional

 Linhas(s) de Fornecimento

Código Descrição

Serviços de correio104

Sócio Consta como Fornecedor
Empresas em que consta como sócio Empresas em que consta como

dirigente

Vínculos de Sócios

34.028.316/0020-
76-EMPRESA
BRASILEIRA DE
CORREIOS E
TELEGRAFOS -
DIRETORIA
REGIONAL DO
PARANÁ

34.028.316/0020-76 - EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS - DIRETORIA
REGIONAL DO PARANÁ

34.028.316/0020-76-EMPRESA BRASILEIRA
DE CORREIOS E TELEGRAFOS -
DIRETORIA REGIONAL DO PARAN

 -

Dirigente Consta como Fornecedor
Empresas em que consta como sócio Empresas em que consta como

dirigente

Vínculos de Dirigentes

699.467.449-53-
PAULO CEZER
KREMER DOS
SANTOS

 -  - 34.028.316/0020-76-EMPRESA BRASILEIRA
DE CORREIOS E TELEGRAFOS -
DIRETORIA REGIONAL DO
PARANÁ(Diretor)

Documentações Válidas

CNAE/Nat. Jurídica Documento N.º Emissão Vencimento

Estatuto201-1 8016 04/04/2019

Ato Constitutivo201-1 Decreto lei
nº 509

20/03/1969

Cadastro de Pessoa Física - CPF dos
Diretores/Gerentes

201-1
699.467.44
9-53

20/10/2016

Cédula de Identidade dos Diretores/Gerentes201-1 48104614 11/07/2013

Obs.:

- Certificado emitido gratuitamente.

www.comprasparana.pr.gov.br opção: Cadastro de Licitantes do Estado

20/11/2020    Página 2 de 2CELEPAR – Informática do Paraná Emitido em

- A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço:
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

 
Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

1.

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

2.

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:52:46 do dia 27/11/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/05/2021.
Código de controle da certidão: 6D15.2049.7326.7131
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA

 
Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 34.028.316/0001-03
Certidão nº: 24152301/2020
Expedição: 23/09/2020, às 15:57:18
Validade: 21/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 34.028.316/0001-03, CONSTA do
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento
de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito
garantido ou exigibilidade suspensa:
0100826-40.2019.5.01.0026 - TRT 01ª Região ** 

0022900-97.2002.5.02.0010 - TRT 02ª Região ** 

0130300-29.2009.5.02.0010 - TRT 02ª Região ** 

0175500-33.1994.5.02.0027 - TRT 02ª Região * 

0002200-88.1989.5.02.0032 - TRT 02ª Região ** 

0114200-20.2002.5.02.0050 - TRT 02ª Região * 

0008600-44.2009.5.04.0006 - TRT 04ª Região * 

0073900-50.2009.5.04.0006 - TRT 04ª Região * 

0059100-24.1999.5.04.0020 - TRT 04ª Região * 

0068800-19.2002.5.04.0020 - TRT 04ª Região * 

0075200-15.2003.5.04.0020 - TRT 04ª Região * 

0102200-48.2007.5.04.0020 - TRT 04ª Região * 

0011600-10.2009.5.04.0020 - TRT 04ª Região * 

0096300-16.2009.5.04.0020 - TRT 04ª Região * 

0104400-57.2009.5.04.0020 - TRT 04ª Região * 

0000214-46.2010.5.04.0020 - TRT 04ª Região * 

0000232-67.2010.5.04.0020 - TRT 04ª Região * 

0000233-52.2010.5.04.0020 - TRT 04ª Região * 

0000362-57.2010.5.04.0020 - TRT 04ª Região * 

0001380-16.2010.5.04.0020 - TRT 04ª Região * 

0001541-55.2012.5.04.0020 - TRT 04ª Região * 

0189400-41.1998.5.05.0001 - TRT 05ª Região * 

0189500-87.1998.5.05.0003 - TRT 05ª Região ** 

0031800-32.2004.5.05.0005 - TRT 05ª Região ** 

0144700-33.1996.5.05.0006 - TRT 05ª Região ** 

0060100-51.2002.5.05.0012 - TRT 05ª Região ** 

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 3

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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0000739-22.2010.5.05.0013 - TRT 05ª Região * 

0000886-39.2010.5.05.0016 - TRT 05ª Região * 

0001299-37.2010.5.05.0021 - TRT 05ª Região * 

0000883-35.2011.5.05.0021 - TRT 05ª Região ** 

0047400-42.2004.5.05.0022 - TRT 05ª Região ** 

0048300-25.2004.5.05.0022 - TRT 05ª Região ** 

0048500-32.2004.5.05.0022 - TRT 05ª Região * 

0000644-32.2010.5.05.0032 - TRT 05ª Região ** 

0073500-84.2007.5.05.0036 - TRT 05ª Região ** 

0089700-37.2005.5.05.0037 - TRT 05ª Região ** 

0196700-62.2006.5.05.0037 - TRT 05ª Região ** 

0063400-95.2006.5.05.0039 - TRT 05ª Região ** 

0063500-50.2006.5.05.0039 - TRT 05ª Região ** 

0063600-05.2006.5.05.0039 - TRT 05ª Região ** 

0063800-12.2006.5.05.0039 - TRT 05ª Região ** 

0063900-64.2006.5.05.0039 - TRT 05ª Região ** 

0064000-19.2006.5.05.0039 - TRT 05ª Região * 

0064100-71.2006.5.05.0039 - TRT 05ª Região * 

0100500-84.2006.5.05.0039 - TRT 05ª Região ** 

0077600-73.2007.5.05.0039 - TRT 05ª Região ** 

0133500-33.2000.5.05.0121 - TRT 05ª Região * 

0065500-38.2006.5.05.0131 - TRT 05ª Região ** 

0018000-67.2006.5.05.0133 - TRT 05ª Região ** 

0001725-75.2014.5.05.0161 - TRT 05ª Região ** 

0095800-33.2002.5.05.0192 - TRT 05ª Região * 

0065500-95.2002.5.05.0222 - TRT 05ª Região ** 

0000250-54.2010.5.05.0281 - TRT 05ª Região ** 

0000252-24.2010.5.05.0281 - TRT 05ª Região ** 

0147500-43.2004.5.05.0462 - TRT 05ª Região ** 

0106400-34.2006.5.05.0464 - TRT 05ª Região ** 

0146100-80.2007.5.05.0464 - TRT 05ª Região * 

0053300-02.2002.5.05.0531 - TRT 05ª Região ** 

0000951-46.2014.5.05.0581 - TRT 05ª Região ** 

0001949-67.2010.5.05.0641 - TRT 05ª Região ** 

0030100-66.2005.5.06.0002 - TRT 06ª Região ** 

0000229-78.2011.5.06.0002 - TRT 06ª Região * 

0153200-68.2004.5.06.0010 - TRT 06ª Região ** 

0124100-80.2009.5.06.0014 - TRT 06ª Região * 

0000895-69.2014.5.09.0009 - TRT 09ª Região ** 

0001435-20.2014.5.09.0009 - TRT 09ª Região ** 

0359400-47.2009.5.09.0011 - TRT 09ª Região ** 

0042500-67.2008.5.09.0053 - TRT 09ª Região ** 
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0001085-78.2012.5.09.0663 - TRT 09ª Região ** 

0160400-69.2005.5.11.0005 - TRT 11ª Região * 

0003600-94.2002.5.12.0003 - TRT 12ª Região ** 

0006200-11.2007.5.15.0042 - TRT 15ª Região ** 

0058600-19.2006.5.15.0080 - TRT 15ª Região ** 

0075901-92.2002.5.17.0005 - TRT 17ª Região ** 

0168300-37.2003.5.20.0001 - TRT 20ª Região ** 

0000716-61.2011.5.20.0001 - TRT 20ª Região ** 

0090600-45.2004.5.20.0002 - TRT 20ª Região ** 

0089200-84.2004.5.20.0005 - TRT 20ª Região * 

0122400-28.2008.5.21.0001 - TRT 21ª Região ** 
* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora
de bens suficientes.
** Débito com exigibilidade suspensa.
Total de processos: 79.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos
da negativa (art. 642-A, § 2°, da Consolidação das Leis do
Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da
pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou
garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens
suficientes.
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Identificação

Decisão 431/1997 - Plenário

Número Interno do Documento

DC-0431-28/97-P

Ementa

Consulta  formulada  pelo  Secretário  de  Controle  Interno  do  STJ  sobre  o  procedimento  adotado 

quando da contratação de empresas estatais  detentoras de monopólio  de serviços públicos essenciais  que não 

apresentam  certidões  comprobatórias  de  regularidade  junto  ao  INSS  e  ao  FGTS  bem  como  a  respeito  dos 

pagamentos por serviços já prestados. Conhecimento. - Monopólio. Definição. Considerações sobre a matéria. 

Dados Materiais

Decisão 431/97 - Plenário - Ata 28/97

Processo nº TC 004.389/96-4

Responsável: Paulo Roberto Loureiro de Alencar.

Órgão: Superior Tribunal de Justiça.

Relator: Ministro Bento José Bugarin.

Representante do Ministério Público: Dra. Maria Alzira Ferreira.

Unidade Técnica: 3ª SECEX.

Especificação do "quorum":

Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar

Paladini Ghisi, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Paulo Affonso

Martins de Oliveira, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento

José Bugarin (Relator) e os Ministros-Substitutos José Antonio

Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

Relatório do Ministro Relator

GRUPO  I  -  CLASSE  III  -  PLENÁRIO  TC  004.389/96-4  NATUREZA:  Consulta.  ÓRGÃO:  Superior 

Tribunal de Justiça. RESPONSÁVEL: Paulo Roberto Loureiro de Alencar, Secretário de Controle Interno. EMENTA: 

Consulta formulada pelo Secretário de Controle Interno do Superior Tribunal de Justiça relativa à contratação de 

empresas paraestatais sem a apresentação das certidões comprobatórias de regularidade junto ao INSS e ao FGTS. 

Possibilidade  de  a  Administração  Pública  contratar  os  entes  paraestatais  detentores  do  monopólio  de  serviços 

públicos essenciais, mesmo sem a apresentação das citadas certidões. Princípio da continuidade do serviço público e 

da supremacia do interesse público. Pagamento dos valores devidos. Proibição do locupletamento da Administração 

Pública. Necessidade de apresentação de justificativas devidas e da autorização da autoridade superior do Órgão. 

Comunicação dos fatos ao Conselho Curador do FGTS e ao INSS. Remessa de cópia da Decisão, Relatório e Voto ao 

responsável. Arquivamento dos autos. O Ilmo. Sr. Paulo Roberto Loureiro de Alencar, Secretário de Controle Interno 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, formula Consulta dirigida a este Tribunal (fls. 01/05), indagando qual o 

procedimento a ser adotado quando da contratação de empresas estatais  detentoras de monopólio de serviços 

públicos essenciais que não apresentam as certidões comprobatórias de regularidade junto ao Instituto Nacional de 

Seguridade  Social  -  INSS e  ao  Fundo  de Garantia  por  Tempo de  Serviço  -  FGTS,  bem como a  respeito  dos 

pagamentos  devidos  pela  prestação  dos  serviços  já  realizados.  2.  Traz  o  consulente  dispositivos  legais  e 

constitucional  que  estabelecem  como  regra  para  a  contratação  pela  Administração  Pública  a  exigência  de 

apresentação de Certidões que comprovem a regularidade das empresas com suas obrigações sociais e trabalhistas, 

notadamente o art. 195, î 3º, da Constituição Federal, o art. 47, inciso I, alínea "a", c/c o art. 95, ambos da Lei nº 

8.212/91, o art. 27, item "a", da Lei nº 8.036/90, e o art. 2º, da Lei nº 9.012/95. 3. Cita, ainda, a Decisão nº 

705/94-Plenário  desta  Corte,  na  qual  ficou  assente  a  obrigatoriedade  da  apresentação  de  documentos 

comprobatórios da regularidade com a Seguridade Social para a contratação de obras, serviços ou fornecimentos, 
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ainda que de pronta entrega, e mesmo nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação. Entendeu, ainda, este 

Tribunal que as condições exigidas para a contratação devem ser mantidas ao longo de todo o contrato, nos casos 

de execução continuada ou parcelada. 4. Prossegue, afirmando que as entidades paraestatais não estão livres das 

obrigações referidas acima. Destaca, ainda, que os órgãos públicos utilizam-se de serviços essenciais,  que são 

prestados de forma exclusiva, via monopólio, pelas respectivas entidades. Diante disso, indaga qual a solução a ser 

dada  quando  estas  empresas  "não  apresentarem as  certidões  comprobatórias  de  regularidade  junto  ao  INSS 

(Certidão Negativa de Débito) e ao FGTS (Certidão de Regularidade de Situação), por ocasião da contratação e/ou 

dos pagamentos que lhes seriam devidos pela contraprestação dos serviços ou fornecimentos já realizados". 5. O 

Analista,  na  concisa  e  bem elaborada instrução  (fls.  07/08),  explicita  que,  nas  hipóteses  de serviços  públicos 

essenciais  prestados  por  empresas  detentoras  de  monopólio,  pode  ser  efetuada  a  contratação  sem a  devida 

comprovação de regularidade com o INSS e com o FGTS, em nome do princípio da supremacia do interesse público, 

desde que acompanhada das justificativas devidas e da autorização da maior autoridade do Órgão. 6. O Ministério 

Público  concorda  com  o  posicionamento  uniforme  da  Unidade  Técnica.  Esclarece  apenas  que,  nos  casos  de 

monopólio,  cuja  característica  principal  é  a  ausência  de  concorrência,  não  há  que  se  falar  em  procedimento 

licitatório para a contratação das entidades, face à inviabilidade de competição. É o Relatório. 

Voto do Ministro Relator

A presente Consulta, formulada pelo dirigente do órgão de controle interno do Superior Tribunal de 

Justiça, foi autuada neste Tribunal em 16/04/96, preenchendo, portanto, os requisitos estabelecidos no art. 216 e 

parágrafos do Regimento Interno em vigor à época, razão pela qual merece ser conhecida. 2. Indaga-se a respeito 

da exigência do comprovante de regularidade com os encargos sociais, quando a empresa a ser contratada for 

estatal, detentora de monopólio e prestadora de serviços públicos essenciais. 3. Inicialmente, é de se registrar que 

vários  são  os  dispositivos  normativos  que  disciplinam  a  matéria,  ganhando,  inclusive,  cunho  constitucional, 

conforme dispõe o art. 195, î 3º, da Constituição Federal, "in verbis": "Art. 195. A seguridade social será financiada 

por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos 

da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  e  das  seguintes  contribuições  sociais:  I  -  dos 

empregadores, incidente sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro; II - dos trabalhadores; III - sobre a 

receita de concurso de prognósticos. (...) î 3º. A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, 

como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos 

fiscais ou creditícios." 4. A Lei nº 8.212/91, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social e institui os Planos 

de Custeio, estabelece, em seu art. 47, com a redação dada pela Lei nº 9.032/95, que: "Art. 47. É exigida Certidão 

Negativa  de  Débito  -  CND,  fornecida  pelo  órgão  competente,  nos  seguintes  casos:  I  -  da  empresa:  a)  na 

contratação com o Poder Público e no recebimento de benefícios ou incentivo fiscal ou creditício concedido por ele; 

(omissis)." 5. A mesma exigência observa-se quanto ao recolhimento das parcelas devidas ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço, conforme estatuído pela Lei nº 8.036/90, que dispõe a respeito do referido Fundo, em seu 

art. 27, abaixo transcrito: "Art. 27. A apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela Caixa 

Econômica  Federal,  é  obrigatória  nas  seguintes  situações:  a)  habilitação  e  licitação  promovida  por  órgão  da 

Administração Federal, Estadual e Municipal, direta, indireta ou fundacional ou por entidade controlada direta ou 

indiretamente pela União, Estado e Município;" 6. A Lei nº 9.012/95 foi mais além, ao proibir as instituições federais 

de crédito de conceder empréstimos, financiamentos e outros benefícios a pessoas jurídicas em débito com o FGTS 

e, em seu art. 2º, vedar a contratação das mesmas pela Administração Pública: "Art. 2º. As pessoas jurídicas em 

débito com o FGTS não poderão celebrar contratos de prestação de serviços ou realizar transação comercial de 

compra  e  venda  com  qualquer  órgão  da  administração  direta,  indireta,  autárquica  e  fundacional,  bem  como 

participar de concorrência pública." 7. E, finalmente, o estatuto das licitações e contratos também trata do assunto, 

ao regulamentar  a fase de habilitação dos licitantes: "Art.  27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos 

interessados,  exclusivamente,  documentação  relativa  a:  (...)  IV  -  regularidade  fiscal.  (omissis)  Art.  29.  A 

documentação relativa à regularidade fiscal, conforme o caso, consistirá em: (...) IV - prova de regularidade relativa 

à Seguridade Social  e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 

cumprimento  dos  encargos  sociais  instituídos  por  lei."  8.  Ao  dispor  sobre  o  contrato,  o  diploma  normativo 
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mencionado  acima exige  a  manutenção,  por  parte  do contratado,  das  mesmas condições  exigidas  na fase de 

habilitação, nos termos seguintes: "Art. 55. São cláusulas necessárias em todo o contrato as que estabeleçam: (...) 

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação." 9. Inúmeras, 

portanto, as regras que estabelecem a exigência aos licitantes ou contratados, de comprovarem a regular situação 

junto ao INSS e ao FGTS, não só na fase de habilitação, mas também durante toda a execução do contrato. 10. 

Ademais, tais normativos, ao estabelecerem as condições acima, fazem-no de forma geral, sem prever exceções 

para nenhuma situação. Nesse sentido foi a Decisão nº 705/94-Plenário, pela qual se firmou o entendimento de que 

é dever do licitante comprovar sua situação regular perante a seguridade social, independentemente do tipo de 

licitação (Concorrência,  Tomada de Preços ou Convite) e, até mesmo, para as hipóteses de contratação direta 

(dispensa ou inexigência de licitação). Ainda ficou assente que, nos contratos de execução continuada ou parcelada, 

a cada pagamento efetuado, é necessário que exista a prévia verificação das condições ora tratadas. 11. É de se 

destacar que a exigência requerida pelos dispositivos acima mencionados não distingue empresas particulares dos 

entes estatais, tendo sua aplicação voltada para toda e qualquer empresa, seja ela estatal ou não. 12. De fato, não 

há ressalva, quanto à obrigação supra, em nenhum dos diplomas legais citados, à contratação de empresas estatais 

por parte da administração, nem mesmo daquelas detentoras de monopólio, concessionárias de serviços públicos 

ditos essenciais. 13. Assim sendo, poder-se-ia, em uma análise isolada das normas, concluir-se que seria vedada a 

contratação de estatais e, até mesmo, o pagamento de serviços efetuados, caso estivessem em situação irregular 

perante  o  INSS e  o  FGTS.  14.  Entretanto,  forçoso  é  reconhecer  que  a  situação  ora  examinada  guarda  suas 

peculiaridades, concretizadas na especialidade dos serviços que as estatais fornecem e que são reconhecidos como 

essenciais. 15. Nesse ponto, mostra-se pertinente trazer à baila alguns conceitos doutrinários a respeito do termo 

serviço público. 15.1. Celso Ribeiro Bastos o define como "uma atividade prestada pela Administração, que se vale 

do seu regime próprio de direito administrativo, com vistas ao atingimento de uma necessidade coletiva que pode 

ser fruída "uti singuli ou uti universi" pelos administrados." ("in" Curso de Direito Administrativo, Saraiva, 1994, pp. 

161). 15.2. Para Maria Sylvia Zanella de Pietro, serviço público é "toda atividade material que a lei atribui ao Estado 

para que a exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente às 

necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou parcialmente público". ("in" Direito Administrativo. 3ª ed., Atlas, 

pp.80).  16.  O  serviço  público  é  incumbência  estrita  e  exclusiva  do  Estado,  que  pode  fornecê-lo  direta  ou 

indiretamente, por meio de concessão ou permissão, nos termos do art. 175 do Diploma Básico. 17. Resta, ainda, 

distinguir os serviços públicos essenciais dos não essenciais. Diógenes Gasparini coloca que: "São essenciais os 

assim considerados por lei ou os que pela própria natureza são tidos como de necessidade pública, e, em princípio, 

de execução privativa da Administração Pública.(omissis)  Essenciais, por fim, diga-se, são os serviços que não 

podem faltar. A natureza do serviço os indica e a lei os considera como indispensáveis à vida e à convivência dos 

administrados na sociedade" ("in" Direito Administrativo. 4ª ed., Saraiva, pp. 213). 18. Importa frisar, ainda, que, 

em regra,  os  serviços  essenciais  são  exercidos  exclusivamente  pela  Administração,  diretamente  ou  mediante 

concessão a empresas estatais, detentoras de monopólio. 19. Em síntese, serviço essencial é aquele imprescindível 

aos usuários. Ganha relevo, neste ponto, o princípio da continuidade do serviço público, retratado por Maria Sylvia 

Zanella  de  Pietro:  "Por  esse  princípio  entende-se  que  o  serviço  público,  sendo  a  forma  pela  qual  o  Estado 

desempenha funções essenciais ou necessárias à coletividade, não pode parar." ("in" ob. cit., pp. 64). 20. Leciona 

Diógenes  Gasparini  que  "Os  serviços  públicos  não  podem  parar  os  anseios  da  coletividade.  Os  desejos  dos 

administrados são contínuos. Daí dizer-se que a atividade da Administração Pública é ininterrupta."  ("in" ob. cit., 

pp.11/12). 21. Não pode a Administração Pública deixar de atender às necessidades fundamentais da coletividade e 

dos indivíduos, com mais razão ainda quando os usuários dos serviços públicos ditos essenciais forem entidades ou 

órgãos da própria administração, cuja atividade repercute em toda a sociedade. E, no caso sob análise, em que o 

usuário dos serviços é um órgão da cúpula do Poder Judiciário - STJ -, que tem jurisdição em todo o País e, como 

conseqüência, suas decisões alcançam repercussão nacional, é imperioso que os serviços públicos sejam fornecidos 

a contento e de forma ininterrupta. 22. As vedações contidas nos diplomas transcritos supra têm, basicamente, 

duas  finalidades  principais:  a)  evitar  que  a  administração  contrate  com  quem  não  demonstre  boa  situação 

econômico-financeira, refletida na inadimplência com encargos sociais; e b) servir como meio indireto de coerção, 
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incitando  as  empresas  a  estarem adimplentes  com suas  obrigações  perante  o  INSS e o FGTS.  23.  Mostra-se 

evidente que, na hipótese da contratação direta de um ente estatal fornecedor de serviço público essencial, na 

forma de monopólio, efetuada por um órgão da administração, os fins legais acima descritos não serão alcançados. 

Aqui,  impõe-se  um interesse  público  maior,  consubstanciado  na  boa  e  regular  prestação  jurisdicional,  a  qual 

quedaria prejudicada caso estivesse o Órgão da Justiça proibido de contratar as empresas estatais fornecedoras de 

serviço público essencial, sob regime de monopólio, inadimplentes com o INSS e o FGTS. Ressalte-se que, nesta 

situação, em que inexiste a possibilidade de contratar-se terceiros, não há outra alternativa viável a não ser a 

contratação daquelas empresas, como bem destacado pela ilustre representante do "Parquet" especializado (fls. 

11/13).  24.  Ademais,  como bem ressaltado  pelo  Analista  (item 7 da instrução -  fls.  08),  esta é a  orientação 

emanada do Poder Executivo, na Mensagem nº 842.259, da CONED/STN, que prevê a possibilidade de contratação 

de  empresas  inadimplentes  com  seus  encargos  sociais,  desde  que  plenamente  justificada  e  com  a  devida 

autorização da autoridade maior do órgão ou entidade. 25. Se lícito será contratar as respectivas empresas, pelas 

mesmas  razões  deverá  a  administração  realizar  o  pagamento  pelos  serviços  já  prestados.  Isso  em respeito, 

inclusive, ao princípio que proíbe o enriquecimento sem causa por parte da administração. 26. A conclusão que se 

impõe, por conseguinte, ao responder à presente Consulta, é de que é lícita a contratação de empresas estatais 

fornecedoras de serviço público essencial sob regime de monopólio, ainda que inadimplente com o INSS e o FGTS, 

desde  que  expressamente  autorizada  pela  autoridade  máxima  do  órgão  judicial  e  embasada  com as  devidas 

justificativas. 27. Entendo pertinente, para finalizar, ressaltar que, apesar de se permitir a contratação, ocorrendo a 

situação retratada na Consulta, estar-se-á diante de uma irregularidade e, o que é mais grave, cometida por uma 

empresa estatal.  Assim sendo,  em caráter  de  aditamento  às  respostas  da Consulta  retro,  reputo  como viável 

informar  à  administração  que,  verificando  a condição  inadimplente  de  um ente  estatal,  exija  da  contratada  o 

cumprimento  de  suas  obrigações  sociais,  devendo,  inclusive,  levar  ao  conhecimento  do  INSS  e  do  FGTS  as 

irregularidades  que  se  apresentam.  Ante  o  exposto,  acolho  a  proposta  unânime  da  Unidade  Técnica  e  a  do 

Ministério  Público e VOTO no sentido de que o Tribunal  adote a Decisão que ora submeto à apreciação deste 

Plenário. 

Parecer do Ministério Público

Processo TC 004.389/96-4 Consulta Trata-se de consulta feita pelo Secretário de Controle Interno 

do Superior Tribunal de Justiça sobre o procedimento a ser adotado pela Administração na hipótese de as empresas 

estatais detentoras de monopólio não apresentarem as certidões comprobatórias de regularidade junto ao INSS 

(Certidão Negativa de Débito) e ao FGTS (Certidão de Regularidade de Situação), por ocasião da contratação e/ou 

dos pagamentos que lhes seriam devidos pela contraprestação dos serviços ou fornecimentos já realizados. 2. No 

documento de folhas 02/05 o ilustre Secretário cita a seguinte legislação: I - o art. 195, § 3º, da Constituição 

Federal; II - a Lei nº 8.212, de 24.07.91, que "Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de 

Custeio e dá outras providências"; III - a Lei nº 8.036, de 11.05. 90, que "Dispõe sobre o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço, e dá outras providências"; e IV - a Lei nº 9.012, de 30.03.95, que "Proíbe as instituições federais 

de crédito de conceder  empréstimos,  financiamentos e outros  benefícios a pessoas jurídicas  em débito  com o 

FGTS".  3.  Cita,  ainda,  parte  da Decisão  nº 705/94-TCU-Plenário,  proferida  em sessão  ordinária,  realizada  em 

23.11.94, "verbis": "8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE: 8.1 firmar o 

entendimento de que: a) por força do disposto no î 3º do art. 195 da Constituição Federal - que torna sem efeito,  

em parte, o permissivo do î 1º do art. 32 da Lei nº 8666/93 -, a documentação relativa à regularidade com a 

Seguridade Social, prevista no inciso IV do art. 29 da Lei nº 8666/93 e, mais discriminadamente, no art. 27-a da Lei 

nº 8036/90, no art. 47-I-a da Lei nº 8212/91, no art. 2º-a da IN nº 93/93-SRF e no item 4-I-a da Ordem de 

Serviço INSS/DARF nº 052/92 é de exigência obrigatória nas licitações públicas, ainda que na modalidade convite, 

para contratação de obras, serviços ou fornecimento, e mesmo que se trate de fornecimento para pronta entrega; 

b) a obrigatoriedade de apresentação da documentação referida na alínea "a" acima é aplicável igualmente aos 

casos de contratação de obra, serviço ou fornecimento com dispensa ou inexigibilidade de licitação ex vi do disposto 

no § 3º do art.  195 da CF,  citado;  c)  nas tomadas de preços,  do mesmo modo que nas concorrências  para 

contratação de obra, serviço ou fornecimento de bens, deve ser exigida obrigatoriamente também a comprovação 
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de que trata o inciso III do art. 29 da Lei nº 8666/93 a par daquela a que se refere o inciso IV do mesmo dispositivo 

legal;  d) nos contratos de execução continuada ou parcelada,  a cada pagamento efetivado pela administração 

contratante, há que existir a prévia verificação da regularidade da contratada com o sistema da seguridade social, 

sob pena de violação do disposto no § 3º do art. 195 da Lei Maior;" 4. Por fim, expõe: "Depreende-se, então do 

exposto,  que pelo  simples  fato  de  as empresas  públicas  e  as  sociedades  de economia  mista  serem entidades 

paraestatais (integrantes da Administração Indireta), não estão dispensadas da obrigatoriedade de comprovarem 

sua regularidade perante à Seguridade Social e o Fisco, sempre que pretendam contratar com outros órgãos e/ou 

entidades da Administração Pública. Todavia,  em que pese o acima exposto, forçoso é convir que os órgãos e 

entidades  públicos  utilizam-se  de serviços  essenciais  (a exemplo dos  postais,  fornecimento de água e energia 

elétrica, telefonia, etc.) prestados por empresas paraestatais que detêm o monopólio desses serviços, não deixando 

outra alternativa para a Administração senão a de contratar diretamente com essas empresas." 5. A 3ª SECEX, às 

folhas 07/08, conclui  seu parecer da forma seguinte: "8. Ante o exposto,  proponho, com base no art. 216 do 

Regimento Interno,  que seja conhecida a presente consulta e informado ao Secretário  de Controle Interno do 

Superior Tribunal  de Justiça: a) pode ser efetuada a contratação de empresas paraestatais  ou a realização de 

pagamentos  a elas  devidos,  mesmo sem a comprovação  de  regularidade com o INSS e o FGTS, quando tais 

empresas forem detentoras do monopólio de prestação de serviços essenciais ao funcionamento da Administração, 

visando atender ao interesse público e ao princípio da permanência dos serviços públicos; b) tais contratações 

devem ser acompanhadas das devidas justificativas e da autorização da maior autoridade do Órgão." 6. A licitação é 

um procedimento administrativo, constituído de atos vinculados, mediante os quais visa-se assegurar que o poder 

público, ao contratar obras, serviços e compras, obtenha a maior vantagem possível, para que o uso dos dinheiros 

públicos seja feito com parcimônia, em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público, e garantir que 

todos tenham iguais oportunidades de contratar com a Administração,  em razão do princípio da igualdade dos 

administrados. Trata-se, portanto, do antecedente necessário do contrato administrativo. 7. A habilitação é um dos 

atos componentes do procedimento licitatório. Consiste na verificação e reconhecimento, pelo órgão competente, da 

habilitação jurídica; qualificação técnica; qualificação econômico-financeira; e regularidade fiscal dos proponentes, 

após o exame da documentação. 8. A respeito da regularidade fiscal, o inciso IV do art. 29 da Lei nº 8.666/93 assim 

dispõe: "Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal, conforme o caso, consistirá em: . . . IV - prova de 

regularidade relativa à Seguridade Social  e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei." 9. Há situações que, apesar de gerarem 

vínculos entre a Administração e particular, independem, por razões lógicas, de licitação. São aquelas em que a 

disputa faz-se inconveniente, desnecessária ou impossível. 10. A Lei n º 8.666/93, nos seus artigos 24 e 25, prevê 

as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. 11. O inciso VIII do art. 24 da Lei nº 8.666/93 prevê a 

seguinte hipótese de dispensa: "Art. 24. É dispensável a licitação: . . . VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica 

de  direito  público  interno,  de  bens  produzidos  ou  serviços  prestados  por  órgão  ou  entidade  que  integre  a 

Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta Lei, desde 

que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;" 12. Carlos Ari Sundfeld em sua obra Licitação 

e Contrato Administrativo (Malheiros Editores), ao comentar o inciso VIII do art. 24 da Lei nº 8.666/93, o classifica 

nas hipóteses de inexigibilidade, e não de dispensa, de licitação. "14. É causa de inexigibilidade a incompatibilidade 

entre o procedimento licitatório e o gênero de operação a efetivar ou a situação em que é realizada. Deveras, não 

se pode exigir a licitação quando ela inviabilize a própria medida a implementar, deixando desatendido o interesse 

público que a motiva. Isso ocorre especialmente quando: . . . h) se trata de contratação com entidade estatal 

criada, em processo de descentralização, para realizar operações tipicamente administrativas (prestação de serviços 

públicos  ou  desenvolvimento  de  atividades  instrumentais,  como  a  edificação  de  obras  e  a  produção  de  bens 

necessários à Administração)." . . . "A essas ponderações acresça-se que o art. 2º - caput da lei 8.666/93 diz ser 

exigível a licitação quando a Administração contrata "com terceiros". Ora, as várias entidades da mesma pessoa 

política não são terceiros em relação a ela ou em relação umas às outras.  São, todas, integrantes da mesma 

Administração Pública. Pouco importa a personalidade própria de que dispõem: isso não as torna, para os fins da 

lei, estranhas ou distintas ("terceiros") da Administração que integram. Logo, se o ente paraestatal não é "terceiro", 

sua contratação não está sujeita à licitação." 13. O mesmo autor expõe: "De outro lado, inviável a licitação se 
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impossível a realização do procedimetno ou a competição entre interessados diferentes. Tal ocorre especialmente se 

apenas um sujeito está apto a estabelecer a relação jurídica pretendida pelo Poder Público, quando não haverá 

sentido em realizar procedimento destinado a ensejar a disputa." . . . "Fenômeno semelhante se passa com os 

serviços.  Eles  são singulares,  inviabilizando-se  a licitação,  quando: a) sua prestação é monopolizada,  seja por 

determinação normativa (ex:  o serviço público de Correios e Telégrafos),  .  .  ."  14.  A licitação se assenta em 

pressupostos de diversas naturezas, a saber: a) lógico; b) jurídico; e c) fático. Quanto ao pressuposto lógico ensina 

Celso Antonio Bandeira de Mello ("in" Curso de Direito Administrativo, Ed. Malheiros): "É pressuposto lógico da 

licitação a existência de uma pluralidade de objetos e de uma pluralidade de ofertantes. Sem isto, não há como 

conceber uma licitação. Dita impossibilidade é reconhecível já no próprio plano de um simples raciocínio abstrato". 

15. O entendimento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro ("in" Direito Administrativo, Ed. Atlas) sobre a matéria é o 

seguinte: "Nos casos de inexigibilidade, não há possibilidade de competição, porque só existe um objeto ou uma 

pessoa que atenda às necessidades da Administração; a licitação é, portanto, inviável." 16. Em que consiste o 

monopólio? "Monopólio é a exclusividade de domínio, exploração ou utilização de determinado bem, serviço ou 

atividade. Característica do monopólio é a privatividade de algum direito ou de alguma atividade para alguém. 

Monopólio estatal  é a reserva para o Poder Público de determinado setor do domínio econômico." ("in" Direito 

Administrativo  Brasileiro,  Hely  Lopes  Meirelles  -  Editora  Revista  dos  Tribunais,  16ª  edição).  "Os  monopólios 

administrativos são espécie de monopólio do Estado. Consistem na reserva, feita pela lei, da exploração de certas 

atividades  de  interesse  público  unicamente  pelo  Estado."  (Enciclopédia  Saraiva  do  Direito).  Themistocles  B. 

Cavalcanti  assim caracteriza  o  monopólio:  "Pelo  monopólio,  o  serviço  é  executado  com exclusão  de  todos  os 

demais. Não há concorrência. O preço é imposto, porque desaparece a competição sobre a qual assenta a fixação 

do preço." (A Constituição federal comentada). 17. Vê-se, portanto, que um dos elementos básicos do monopólio é 

a  eliminação  da  concorrência.  Assim,  não  há  que  se  falar  em procedimento  licitatório  para  contratação  com 

entidades detentoras de monopólio, devido a sua inviabilidade. 18. Por todo o exposto, o Ministério Público entende 

não caber a exigência de certidões comprobatórias de regularidade junto ao INSS (Certidão Negativa de Débito) e 

ao FGTS (Certificado de Regularidade de Situação) das empresas estatais detentoras de monopólio. 

Assunto

Consulta.

Decisão

O Tribunal  Pleno,  diante  das  razões  expostas  pelo  Relator,  DECIDE:  1.  conhecer  da  Consulta 

formulada  pelo  Sr.  Secretário  de  Controle  Interno  do  Colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça;  2.  responder  ao 

responsável que as empresas estatais prestadoras de serviço público essencial sob o regime de monopólio, ainda 

que  inadimplentes  junto  ao  INSS e  ao  FGTS,  poderão  ser  contratadas  pela  Administração  Pública,  ou,  se  já 

prestados os serviços, poderão receber o respectivo pagamento, desde que com autorização prévia da autoridade 

máxima  do  órgão,  acompanhada  das  devidas  justificativas;  3.  informar,  ainda,  ao  consulente  que,  diante  da 

hipótese acima, a administração deve exigir da contratada a regularização de sua situação, informando, inclusive, o 

INSS  e  o  FGTS  a  respeito  dos  fatos;  4.  enviar  cópia  desta  Decisão,  bem  como  do  Relatório  e  Voto  que  a 

fundamentam, ao responsável; 5. após a adoção das medidas supra, determinar o arquivamento dos presentes 

autos. 

Publicação

Sessão 23/07/1997

Dou 04/08/1997 - Página 16667
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

Segue Minuta de Dispensa de Licitação dos Correios - Urgente. Para providencia quanto ao
Parecer Juridico.

 
15 de janeiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
15/01/2021, às 15:16, 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 1046750 e o código CRC EFB57CBB.
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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 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 
 

 

MINUTA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00X/2021 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA POSTAGEM DE CORRRESPONDENCIA E SERVIÇOS 

DIVERSOS PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE. 

JUSTIFICATIVA: justifica-se a contratação considerando as postagens de correspondência e serviços 

utilizados pela AMTT (sedex, AR, certificado digital, etc), em especial os referentes as Infrações de Transito.  

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (CNPJ 05.073.426/0001-99). 

CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ 34.028.316/0001-03). 

VALOR TOTAL: R$ 3.436.780,00 (três milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, setecentos e oitenta reais). 

FORMA DE PAGAMENTO: mensal.   

VIGÊNCIA DO CONTRATO:  12 meses. 

FISCAL:  Vera Aparecida Soares de Oliveira.     

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI: 71.311/2020   

PARECER JURÍDICO: nº 00X/2021 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.005.15.451.0194.2221   Manut. Ativi. Sist. Viário  

33.90.39 O. S. T. P.J.    R 126 Sub 4701 Fonte 509  R$3.436.780,00 

                                                                                             

Ponta Grossa, 15 de janeiro de 2021. 

 

 

CELSO CIESLAK 

Presidente da AMTT 
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Assessoria Jurídica

 

ciente para providencias quanto ao parecer juridico
 

15 de janeiro de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por CELSO CIESLAK, Presidente , em 15/01/2021, às
17:38, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1047567 e o código CRC 845BE75D.
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PROCURADORIA MUNICIPAL 

 
PARECER              1 

PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – SEI N.º 71311/2020 

ASSUNTO: Dispensa  de licitação  

REQUERENTE: Vera Aparecida Soares de Ol iveira  

 

PARECER Nº 001/2021 
 
     Tratam-se os presentes autos de procedimento visando à 

contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, cujo objeto é a 

prestação de serviços de postagens de correspondências pelo Setor de Recurso e 

Processamento de Infrações, Licitações, Procuradoria Autárquica e demais departamentos 

desta Autarquia. 

      

Inicialmente, recomenda-se a necessidade de cumprimento 

das disposições legais determinadas pelo decreto municipal n.º 780/2.006, notadamente 

no que se refere a elaboração do projeto básico  e posteriormente do contrato com a 

referida empresa, devendo constar cláusula dispondo sobre o real aproveitamento das 

correspondências enviadas, e se for o caso, criar mecanismos no instrumento contratual 

para serem efetuados descontos e/ou compensações para situações de inexecução total 

ou  parcial do objeto contratado, tal medida se deve em razão do ingresso de ações 

judiciais pelo não recebimento das notificações de infração de trânsito e imposição de 

penalidade, fato que gera responsabilização de parte desta Autarquia, e ainda, deve ser 

competente o foro da Justiça Federal de Ponta Grossa para dirimir questões oriundas do 

contrato a ser celebrado e ser utilizado o índice adotado pelo Município para eventual  

atualização financeira. 

 

Sem prejuízo das providências acima destacadas, segue-se à  

análise do pedido e documentos frente a lei federal nº 8.666/93. 

 

O valor estimado para o contrato é de R$ 3.436.780,00 (três 

milhões, quatrocentos e trinta e seis mil e setecentos e oitenta reais), conforme informado 

no projeto básico anexado no mov. 0937247, contudo, não há demonstração de qual 

método foi utilizado para se chegar a esse valor. 

 

A requisição foi juntada às fls. 02 do anexo 0936446. 

 

A dotação orçamentária foi informada pelo setor de 

contabilidade na cota de mov. 1034239. 
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PROCURADORIA MUNICIPAL 

 
PARECER              2 

É o relatório. 

        

Conforme estabelece o art. 37, inciso XXI, da Carta Magna, 

há obrigatoriedade de realização de procedimento licitatório para contratações feitas pelo 

Poder Público. No entanto, o próprio dispositivo constitucional reconhece a existência de 

exceções à regra ao efetuar a ressalva dos casos especificados na legislação, quais sejam 

a dispensa e a inexigibilidade de licitação. 

 

     Sendo assim, o legislador Constituinte admitiu a possibilidade 

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

Administração Pública a celebrar contratações diretas sem a concretização de certame 

licitatório, adotando as cautelas necessárias para preservação de todos os princípios da 

administração pública. Este é o entendimento de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, em 

Contratação Direta sem Licitação, Ed. Brasília Jurídica, 5ª Edição, p. 289: 

 

Para que a situação possa implicar dispensa de lici tação, deve  

o fato concreto enquadrar-se no dispositivo legal, preenchendo 

todos os requisitos. Não é permitido qualquer exerc ício de 

criatividade ao administrador, encontrando-se as hi póteses de 

licitação dispensável previstas expressamente na le i, numerus 

clausus, no jargão jurídico, querendo significar qu e são 

aquelas hipóteses que o legislador expressamente in dicou que 

comportam dispensa de licitação. 

  

   A situação em análise está consignada no Art. 24, VIII da Lei 

n° 8.666/93: 

     Art. 24.  É dispensável a licitação: 

    (...) 

 VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de di reito público  

interno, de bens produzidos ou serviços prestados p or órgão 

ou entidade que integre a Administração Pública e q ue tenha 

sido criado para esse fim específico em data anteri or à vigência 

desta Lei, desde que o preço contratado seja compat ível com o 

praticado no mercado; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 

1994) 
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        Observa-se que a Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos é uma empresa pública criada pelo Decreto-Lei n° 509 de 20 de março de 1969 

lhe competindo, segundo art. 2°: I - executar e controlar, em regime de monopólio, o s 

serviços postais em todo o território nacional; 

  

     Portanto, como ente integrante da Administração Pública, 

tendo sido criada para o fim específico de exploração de serviços postais e com data de 

criação que antecede a vigência da lei federal nº 8.666/93, as exigências dos art. 24, VIII 

da lei federal n° 8.666/93 estão presentes com relação a Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos/ECT. 

 

       Porém, ainda que se trate de contratação direta, é necessária 

a formalização de um procedimento que culmine na celebração do contrato. Nesse 

sentido, vejamos o ensinamento de Marçal Justen Filho1: 

 

“...os casos de dispensa e inexigibilidade de licit ação  envolvem, na 

verdade, um procedimento especial e simplificado pa ra seleção do 

contrato mais vantajoso para a Administração Pública . Há uma série 

ordenada de atos, colimando selecionar a melhor pro posta e o 

contratante mais adequado.‘Ausência de licitação’ n ão significa 

desnecessidade de observar formalidades prévias (ta is como 

verificação da necessidade e conveniência da contra tação 

disponibilidade recursos etc.). Devem ser observado s os princípios 

fundamentais da atividade administrativa, buscando selecionar a 

melhor contração possível, segundo os princípios da  licitação”( 

grifado). 

  
  E mais adiante arremata o referido autor: 
 
 

“a Administração deverá definir o objeto a ser cont ratado e as 

condições contratuais a serem observadas. A maior d iferença residirá 

em que os atos internos conduzirão à contratação di reta, em vez de 

propiciar prévia licitação. Na etapa externa, a Adm inistração deverá 

formalizar a contratação”. 

      

       E ainda, com o intuito de que sejam preservadas as 

condições habilitatórias mínimas, a dispensa de licitação será efetivada por intermédio da 

                                      
1  Cf. JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 
11. ed. São Paulo: Dialética, Pág. 295/297. São Paulo,2000. 
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PROCURADORIA MUNICIPAL 

 
PARECER              4 

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

de regularidade perante o FGTS. 

 

        Por oportuno e necessário, registre-se que não cabe a esta 

Procuradoria, a análise da conveniência e necessidade do pedido de contratação, sendo 

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

Administração Pública, sob pena de responsabilidade por mau gerenciamento das verbas 

públicas. 

 

    Nos termos do exposto, desde que observadas e atendidas 

as providências assinaladas, poderá, a critério da presidência realizar-se a contratação em 

mesa mediante dispensa de procedimento licitatório, com amparo legal no art. 24, VIII, da 

lei federal nº 8.666/93, devendo ser efetuada a devida publicação na imprensa oficial, 

consoante dispõe o “caput” do art. 26 da lei federal em comento, atendendo-se igualmente 

os ditames do art. 60, da lei federal nº 4.320/64, a qual veda a realização de despesa sem 

expedição prévia do respectivo empenho.            

            

    É O PARECER. 
     
  
   AMTT, 20 de janeiro de 2021. 
 
 
 

Márcia Gomes Guimarães 

Procuradora Municipal 

OAB/PR 17.151  
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Assessoria Jurídica

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

Para ciência do parecer n.º 001/2021, anexado no mov. 1055837.

 
20 de janeiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por MARCIA GOMES GUIMARAES, Procuradora, em
20/01/2021, às 14:26, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1055841 e o código CRC 32F8D708.
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Ciente, autorizo o prosseguimento.
 

20 de janeiro de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por CELSO CIESLAK, Presidente , em 20/01/2021, às
14:42, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1055923 e o código CRC E159B6D7.
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Seção de processamento e defesa de multas

Para manifestação acerca das ressalvas apresentadas no Parecer Jurídico 001/2021. URGENTE.

 
20 de janeiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
20/01/2021, às 14:47, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1055938 e o código CRC 3E86583C.
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Assessoria Jurídica

 

para providencias urgente
 

21 de janeiro de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por CELSO CIESLAK, Presidente , em 21/01/2021, às
09:46, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1057416 e o código CRC 29D442B2.

Cota do Processo AMTT/GABPRES 1057416         SEI SEI71311/2020 / pg. 79



 

 
Seção de processamento e defesa de multas

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

O não aproveitamento das entregas de 100 % das notificações deve ao fato
que as notificações são enviadas com AR (aviso de recebimento), dessa forma
obrigatoriamente deve ter alguém na residência do proprietário para assinar e receber, o
que nem sempre é possível, assim gera a não entrega e devolução das notificações. As
entregas não dependem integralmente da contratada, depende também do destinatário, se
não tiver ninguém para receber, ou ainda se o endereço não estiver atualizado junto ao
DETRAN, não é possível a entrega da notificação. Quanto ao FORO, como já previsto em
contratos anteriores, para dirimir as questões oriundas do contrato, será competente o Foro
da Justiça Federak, Seção Judiciária do PARANA, Subseção de Curitiba, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Quanto ao valor do contrato, consta a
justificativa detalhada dos valores no memorando 051/2020, no anexo 0936446. Para dar
continuidade no processo com urgência.

 
21 de janeiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por VERA AP SOARES DE OLIVEIRA, Coordenadora
da seção de Processamento e de Defesa de infrações , em 21/01/2021, às 14:24, 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 1058869 e o código CRC 00BA96C2.

Cota do Processo AMTT/DEPTRAN/SPDM 1058869         SEI SEI71311/2020 / pg. 80



 

 
Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

Para ciencia das informações referentes ao Movimento 1058869, e autorização para emissão de
Dispensa de Licitação e sua publicação.

 
21 de janeiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
21/01/2021, às 14:58, 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 1059106 e o código CRC D2BBB003.
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

ciente para providencias
 

21 de janeiro de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por CELSO CIESLAK, Presidente , em 21/01/2021, 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 1059154 e o código CRC 0B584864.
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 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 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 
 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E SERVIÇOS 

DIVERSOS PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE. 

JUSTIFICATIVA: justifica-se a contratação considerando as postagens de correspondência e serviços 

utilizados pela AMTT (sedex, AR, certificado digital, etc), em especial os referentes as Infrações de Transito.  

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (CNPJ 05.073.426/0001-99). 

CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ 34.028.316/0001-03). 

VALOR TOTAL: R$ 3.436.780,00 (três milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, setecentos e oitenta reais). 

FORMA DE PAGAMENTO: mensal.   

VIGÊNCIA DO CONTRATO:  12 meses. 

FISCAL:  Vera Aparecida Soares de Oliveira.     

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI: 71.311/2020   

PARECER JURÍDICO: nº 001/2021 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.005.15.451.0194.2221   Manut. Ativi. Sist. Viário  

33.90.39 O. S. T. P.J.    R 126 Sub 4701 Fonte 509  R$3.436.780,00 

                                                                                             

Ponta Grossa, 21 de janeiro de 2021. 

 

 

CELSO CIESLAK 

Presidente da AMTT 
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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 3.015 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 22 DE JANEIRO DE 20218
21/01/2021 SEI/PMPG - 1047472 - Parecer

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1203125&infra… 2/2

Assim, considerando que até a presente data não houve a homologação do certame poderá ser revisto classificação das propostas nos termos
analisados pela Comissão.
 
Deste modo, caberá a publicação do mencionado resultado, sendo que deverá ser facultado aos demais participantes do certame a
oportunidade de apresentarem Recurso da respectiva decisão, uma vez que a mesma está alterando situação já consolidada, em razão da
revisão proveniente do Recurso apresentado pela licitante NANO4YOU.
 
Diante do exposto, destaca-se que caberá o recebimento do Recurso, ainda que não tenha preenchido os pressupostos de admissibilidade em
razão do princípio da transparência e da verdade real que instrui todo processo e procedimento administrativo, e, no mérito, em razão da
análise e decisão da Pregoeira e Equipe de Apoio, poderá ser dado provimento parcial. ao mesmo para desclassificar a empresa COMERCIAL
MULTIVIULLE LTDA.
 
Outrossim, em razão do mesmo ato revisional, após poderá ser classificada, apenas a proposta apresentada pela empresa SOMA/PR
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Ressalta-se a necessidade de remessa dos autos, à Presidente da Fundação Municipal de Assistência Social para, que profira decisão final,
cumprindo-se o § 4o do artigo 109 da Lei n. 8.666/93.
 
É O PARECER.
 
_____________________________________________________________________________________________________________________

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp. 1348472/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe
28/05/2013.

Documento assinado eletronicamente por OSIRES GERALDO KAPP, Procurador Municipal, em 15/01/2021, às 17:15, 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 1047472 e o código CRC
800C3558.
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A M T T
A U TA R Q U I A  M U N I C I PA L  D E  
T R Â N S I T O  E  T R A N S P O R T E

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E SER-
VIÇOS DIVERSOS PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
JUSTIFICATIVA: justifica-se a contratação considerando as postagens de correspondência e 
serviços utilizados pela AMTT (sedex, AR, certificado digital, etc), em especial os referentes as 
Infrações de Transito. 
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (CNPJ 
05.073.426/0001-99).
CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ 
34.028.316/0001-03).
VALOR TOTAL: R$ 3.436.780,00 (três milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, setecentos 
e oitenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: mensal.                   
VIGÊNCIA DO CONTRATO:  12 meses.
FISCAL:  Vera Aparecida Soares de Oliveira.    
FUNDAMENTO: Artigo 24, VIII, da Lei Federal nº 8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI: 71.311/2020 PARECER JURÍDICO: nº 001/2021
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.005.15.451.0194.2221   Manut. Ativi. Sist. Viário 
33.90.39 O. S. T. P.J.    R 126 Sub 4701 Fonte 509 R$3.436.780,00

CELSO CIESLAK
Presidente da AMTT

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

 
MESA EXECUTIVA

ATO Nº 29/2021
 A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

R E S O L V E
 Nomear, a partir do dia 08 de janeiro de 2021, VINICIUS DE CAMARGO WENCESLAU, 
CPF nº 047.913.519/32, para exercer o emprego público em comissão de Assessor Parlamentar, 
atribuindo-lhe o nível CC 03.
 Ponta Grossa, em 08 de janeiro 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
______________________________________________________________________________

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 30/2021

 A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

R E S O L V E
 Nomear, a partir desta data, SCHAISA CRISTINA CHLESKI DE CAMPOS, CPF nº 
130.545.109/05, para exercer o emprego público em comissão de Chefe de Gabinete da Presidên-
cia, atribuindo-lhe o nível 09.

Ponta Grossa, em 08 de janeiro 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

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - PR
Versão eletrônica: http://www.pontagrossa.pr.gov.br/diario-oficial
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT
Seção de processamento e defesa de multas

Em data de 18/01/2021 foi iniciado (aberto) no Sei dos Corrreios o
Processo 53180.001779/2021-17. Esse procedimento foi realizado conforme instruções do Sr.
Celso Fernandes - Assistente Comercial dos Correios em Ponta Grossa, e naquele momento foi
anexado documentos pessoais do Presidente da AMTT -  Celso Cieslak, para que ocorresse a
emissão do Contrato a ser celebrado entre a AMTT e Correios.

Em data de 28/01/2021 foi anexado dois novos documentos - Memo 003/01 e Oficio 003/01,
 solicitados pela fiscal Vera através dos Sei's 06103/21 e 06499/21, solicitando inclusão de
pacotes de serviços que deverão fazer parte do Contrato que esta sendo elaborado pelo Correio.

Durante todo esse periodo, venho tendo contato frequente com o Sr. Celso Fernandes dos
Correios, o qual sempre se colocou a disposição e informou que está acompanhando
internamente o processo, na tentativa de agilizar o tramite, porem informou que todo o
procedimento foi centralizado e ocorre diretamente em São Paulo, ficando assim restrito a mais
acesso de informações.

Sendo assim, segue para seu conhecimento que esta Coordenadoria vem
acompanhanhando (consultando) o Sei dos Corrreios o Processo 53180.001779/2021-17
diariamente para que o tramite ocorra da forma mais breve possivel.

 

Anexo, segue o processo do Sei dos Correios, confirmando as informações acima. 

 

Após  conhecimento, favor devolver o Sei para a Coordenadoria de Licitações.

 

 
03 de fevereiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
03/02/2021, às 16:38, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1088680 e o código CRC DD10F72E.
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03/02/2021 SEI - Controle de Acessos Externos

https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_controle_acessos&acao_origem=usuario_externo_logar&id_orgao_ac… 1/1

 Menu     

Controle de Acessos Externos

Lista de Acessos Externos (1 registro):
Processo Documento Tipo Liberação Validade Ações

53180.001779/2021-
17   18/01/2021 25/12/2120  

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Controle de
Acessos
Externos
Alterar Senha
Peticionamento
Recibos
Eletrônicos de
Protocolo
Intimações
Eletrônicas
Guia de
Operação
Guia de
Processos
Termo-
Concordância/Veracidade
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03/02/2021 SEI - Acesso Externo com Disponibilização Parcial de Documentos

https://sei.correios.com.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=939427&id_orgao_acesso_externo=0&infra_hash=9fbdd5… 1/1

   

Acesso Externo com Disponibilização Parcial de Documentos
  Peticionamento Intercorrente   Gerar PDF   Gerar ZIP  

Autuação
Processo: 53180.001779/2021-17
Tipo: - Gestão Documental: Cadastro de Usuário Externo no SEI
Data de Geração: 18/01/2021
Interessados: CELSO CIESLAK 

Lista de Protocolos (7 registros):
Processo / Documento Tipo Data Unidade Ações

19983500 Termo DOCUMENTOS
PESSOAIS 18/01/2021 CAD-USU-EXT    

19983517 RG/CPF CELSO CIESLAK 18/01/2021 CAD-USU-EXT    

19983525 Recibo Eletrônico de Protocolo 18/01/2021 CAD-USU-EXT    

20227174 Memorando - 003- AMTT 28/01/2021 CAD-USU-EXT    

20227184 Recibo Eletrônico de Protocolo 28/01/2021 CAD-USU-EXT    

20227304 Ofício 003- AMTT 28/01/2021 CAD-USU-EXT    

20227314 Recibo Eletrônico de Protocolo 28/01/2021 CAD-USU-EXT    

Lista de Andamentos (10 registros):
Data/Hora Unidade Descrição

28/01/2021 14:34 CAD-USU-
EXT Processo remetido pela unidade CAD-USU-EXT  

28/01/2021 14:34 CAD-USU-
EXT

O Usuário Externo CELSO CIESLAK efetivou Peticionamento Intercorrente, tendo gerado o recibo 20227314
(Recibo Eletrônico de Protocolo) 

28/01/2021 14:34 CAD-USU-
EXT Processo recebido na unidade 

28/01/2021 14:32 CAD-USU-
EXT Processo remetido pela unidade CAD-USU-EXT  

28/01/2021 14:32 CAD-USU-
EXT

O Usuário Externo CELSO CIESLAK efetivou Peticionamento Intercorrente, tendo gerado o recibo 20227184
(Recibo Eletrônico de Protocolo) 

28/01/2021 14:32 CAD-USU-
EXT Processo recebido na unidade 

18/01/2021 11:51 CAD-USU-
EXT Processo remetido pela unidade CAD-USU-EXT 

18/01/2021 11:51 CAD-USU-
EXT

Disponibilizado acesso externo para CELSO CIESLAK (gabinete.amtt.presidencia@gmail.com) até 25/12/2120
(36500 dias). Para disponibilização de documentos. 
Criado automaticamente por meio do módulo Peticionamento e Intimação Eletrônicos em razão de
Peticionamento Eletrônico realizado. 

18/01/2021 11:51 CAD-USU-
EXT

O Usuário Externo CELSO CIESLAK efetivou Peticionamento de Processo Novo, tendo gerado o recibo
19983525 (Recibo Eletrônico de Protocolo) 

18/01/2021 11:50 CAD-USU-
EXT Processo público gerado 

 

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
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Seção de processamento e defesa de multas

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Ciente. Grata pela informação.
 

03 de fevereiro de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por VERA AP SOARES DE OLIVEIRA, Coordenadora
da seção de Processamento e de Defesa de infrações , em 03/02/2021, às 16:41, horário oficial
de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1088965 e o código CRC C229A50E.
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT
Seção de processamento e defesa de multas

Em data de 09/02/2021 através de mensagem por Whatsapp (17:56 hrs) o Sr. Celso Fernandes -
Assistente Comercial dos Correios em Ponta Grossa, solicitou a juntada de novos documentos
para elaboração do contrato.

Em data de 10/02/2021 foi anexado os seguintes documentos: Ato Constitutivo de Pessoa
Juridica (Lei 6.842/2001 e Lei 8432/05), Termo de Declaração e Veracidade do Presidente, e
Cartão de CNPJ da AMTT.

Sendo assim, segue para seu conhecimento que esta Coordenadoria vem trabalhando
para que este tramite finalize da forma mais breve possivel.

 

Após  conhecimento, favor devolver o Sei para a Coordenadoria de Licitações.

 
 

10 de fevereiro de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
10/02/2021, às 11:56, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1103878 e o código CRC B07BB115.
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Ciente
Segue...

 
10 de fevereiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por CELSO CIESLAK, Presidente , em 10/02/2021, às
12:58, 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 1104146 e o código CRC 89D69800.
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Seção de processamento e defesa de multas

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ciente. Para prosseguimento.

 
10 de fevereiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por VERA AP SOARES DE OLIVEIRA, Coordenadora
da seção de Processamento e de Defesa de infrações , em 10/02/2021, às 13:58, 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 1104532 e o código CRC 1644BD1D.
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS

 

CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS

CONTRATANTE:

Razão Social: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE 

CNPJ/MF: 05.073.426/0001-99 
MATRIZ Inscrição Estadual:     ****************

Nome Fantasia:     AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

Endereço:        R DR. COLARES , 750, CENTRO 

Cidade:      PONTA GROSSA UF:     PR CEP:     84010-010

Endereço
Eletrônico: gabinete.amtt.presidencia@gmail.com    Telefone:     42-3220-103 - R 2024 -2025

Representante Legal I:     CELSO CIESLAK

Cargo/Função:    PRESIDENTE RG:   43983318  CPF:     70908486987

Representante Legal II:     *****************

Cargo/Função:     **************** RG:    *********
* CPF:     **********

          

CONTRATADA:

CORREIOS – Empresa Pública, constituída nos termos do Decreto-Lei nº 509, de 20 de março de 1969.
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS

Superintendência Estadual PR

CNPJ/MF:   34.028.316/0020-76       

Endereço:     Rua João Negrão, 1251, Bloco I, 4º andar - Rebouças    

Cidade:     CURITIBA    UF:    PR CEP:     80.002-900

Telefone: 3003-0800  

Endereço Eletrônico: contratoscomerciais@correios.com.br

Nome do Responsável:  GERENTE DE APOIO A CONTRATOS COMERCIAIS /SE-SPI

EDUARDO ALVES CORREA   

RG:     22.832.377-0 SSP/SP CPF:     191.513.088-35  

Nome do Responsável: CHEFE DA SUPERVISÃO DE CONTRATOS COMERCIAS DE SÃO PAULO
INTERIOR

LUIZ GUSTAVO BARBOSA BELAI    

RG:     27.631.325-2 CPF:     214.966.128-41

As partes, acima iden�ficadas, têm, entre si, justo e avençado e celebram por força do presente Instrumento,
elaborado conforme disposto  no art. 62, § 3°, II, da Lei 8.666/93, conforme Processo nº .............................,
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e VENDA DE PRODUTOS, de acordo com as seguintes cláusulas e
condições 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.   O presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de
Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados
serviços específicos, que permite a compra de produtos e u�lização dos diversos serviços dos CORREIOS por
meio dos canais de atendimento disponibilizados.

1.2.   Ao contratar o Pacote de Serviços, a CONTRATANTE será categorizada pelos CORREIOS, conforme
critérios definidos no Termo de Condições Comerciais disponível no portal dos CORREIOS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1.     Os procedimentos comerciais e operacionais referentes a produtos e serviços a serem adotados pelas
partes encontram-se nos respec�vos Anexos ou Termos disponibilizados no portal dos CORREIOS.

2.2.     A relação de serviços e produtos disponibilizados a CONTRATANTE está detalhada no Termo de
Condições Comerciais, que poderá ser atualizada pelos CORREIOS mediante comunicação prévia à
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CONTRATANTE.

2.2.1 Os serviços e produtos constantes no pacote de serviços contratado, mencionados no subitem 2.2.
estarão disponíveis para u�lização somente após seu cadastro nos sistemas internos dos Correios.

2.3.     Além dos produtos e serviços disponíveis no pacote contratado, poderá haver inclusão de outros,
ainda que específicos, mediante negociação entre as partes, registro formal da solicitação e apos�lamento
do contrato.

2.3.1.  A inclusão de produto ou serviço, previsto no subitem 2.3, dar-se-á após acréscimo de Anexo
específico e cadastro nos sistemas dos CORREIOS.

2.3.2.  A exclusão de produto ou serviço previsto no subitem 2.3 ocorrerá mediante comunicação de uma das
partes, com aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1.   A CONTRATANTE se compromete a:

3.2.   Informar aos CORREIOS seus representantes credenciados, com antecedência mínima de 15 (quinze)
dias úteis, para emissão do cartão de postagem. Nas informações deverão constar o nome do órgão e do seu
responsável, endereço, telefone para contato, endereço eletrônico e os �pos de serviços a serem u�lizados.

3.3.   Providenciar o cadastramento nos sistemas e ferramentas corpora�vas dos CORREIOS para a devida
u�lização dos serviços disponibilizados.

3.4.   Controlar a u�lização dos serviços e sistemas por parte de seus representantes credenciados.

3.4.1. Por representantes credenciados entendam-se os órgãos vinculados hierarquicamente entre si ou que
compõem o mesmo órgão, cuja u�lização do contrato for autorizada pelos CORREIOS.

3.4.2. A infração contratual por parte dos representantes credenciados mencionados no subitem 3.4.1 será
de responsabilidade da CONTRATANTE, apurada no teor deste contrato.

3.5.   Observar e cumprir as regras gerais de aceitação de objetos e u�lização dos serviços, conforme previsto
nos Termos e Condições disponibilizados no portal dos CORREIOS e/ou nas Tarifas/Tabelas de Preços.

3.6.   Responder pelo cumprimento das exigências legais vigentes, bem como por todo e qualquer tributo
que possa ou venha a ser exigido, decorrentes do conteúdo enviado, bem como pela veracidade das
informações fornecidas.

3.7.   Informar aos CORREIOS e manter atualizados, por carta, o�cio, telegrama ou sistema de contratação,
todos os dados cadastrais para as comunicações necessárias.

3.8.   Postar os objetos nas Unidades previamente acordadas com os CORREIOS.

3.9.   Apresentar obrigatoriamente o cartão de postagem, ou outro instrumento autorizado pelos CORREIOS,
quando da u�lização dos serviços e/ou aquisição de produtos.

3.10. A CONTRATANTE é a única responsável pelos cartões de postagem e senhas de acesso aos sistemas,
fornecidos pelos CORREIOS para a postagem, inclusive por parte de seus representantes credenciados,
respondendo por danos causados por sua u�lização indevida.

3.10.1.         Em caso de perda, roubo ou extravio do cartão de postagem ou senha de acesso, a
CONTRATANTE permanecerá responsável, enquanto não comunicar o fato oficialmente aos CORREIOS, por
meio de correspondência com prova de recebimento.

3.11. Na hipótese de qualquer alteração no cartão de postagem, comunicar aos CORREIOS para as
providências de cancelamento e emissão de novo cartão.

3.11.1.         Acompanhar as informações rela�vas ao contrato, por meio do Sistema de Faturamento
Eletrônico – SFE, disponibilizado no portal dos CORREIOS.

Contrato 012/2021 - Correios (1151482)         SEI SEI71311/2020 / pg. 95



02/03/2021 SEI/CORREIOS - 20672928 - Contrato Múltiplo - OP - Lei 8666/93

file:///C:/Users/1002809/Downloads/Contrato_Multiplo___OP___Lei_8666_93_20672928.html 4/9

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS CORREIOS

4.1.   Os CORREIOS se comprometem a disponibilizar informações necessárias à execução deste contrato,
tabelas de preços e tarifas rela�vas aos serviços, fatura de cobrança,

4.2.   Executar os serviços e venda de produtos nos termos e prazos previstos neste contrato.

4.3.   Os CORREIOS deverão informar à CONTRATANTE os novos valores dos produtos e serviços sempre que
ocorrer atualização em suas tabelas e tarifas.

CLÁUSULA QUINTA – DA REMUNERAÇÃO, DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO

5.1.   Pela compra de produtos e u�lização dos serviços constantes no pacote contratado, a CONTRATANTE
pagará aos CORREIOS os valores con�dos em nas tabelas de preços e tarifas vigentes.

5.2.   O reajuste das tabelas e tarifas mencionadas e dos valores mínimos dos Pacotes de Serviços, observará
a periodicidade legal mínima de 12 (doze) meses, contada a par�r da data do início da vigência da tabela,
independentemente da data de inclusão do serviço ou produto neste contrato.

5.3.   O prazo es�pulado no subitem 5.2 poderá ser reduzido, se o Poder Execu�vo assim o dispuser.

5.3.1.           Independente do procedimento de reajuste, os valores definidos para os serviços prestados e
para os produtos vendidos poderão ser revistos, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências
incalculáveis, retardadores ou impedi�vos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

5.3.2.           Havendo forma de valor e reajuste dis�ntos daqueles previstos no subitem 5.2, os mesmos serão
estabelecidos nos Anexos dos serviços Específicos.

5.3.3.           A revisão das tarifas dos serviços prestados pelos CORREIOS será promovida pelo Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, em conformidade com o Art.70, I da Lei nº 9069, de 29 de
junho de 1995, combinada com o Portaria n°152 de 09 de julho de 1997 do Ministério da Fazenda.

5.4.   O valor mínimo de faturamento será revisto quando da atualização das tabelas e tarifas ou dos Pacotes
de Serviços.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1.   Os CORREIOS disponibilizarão à CONTRATANTE em seu portal na internet por meio do Sistema de
Fatura Eletrônica - SFE, a fatura correspondente aos produtos adquiridos e serviços prestados no ciclo de
faturamento.

6.1.1.           O sistema conterá ainda informações sobre o ciclo de faturamento, prazo para disponibilização
da fatura e vencimento.

6.1.2.           Adicionalmente, o boleto para pagamento também poderá ser encaminhado para o endereço
pré-estabelecido, conforme ciclo e vencimento determinados para o contrato.

6.1.3.           Será considerada improcedente contestação dos valores de encargos por atraso de pagamento
sob alegação de não entrega da fatura �sica até seu vencimento, uma vez que ela poderá ser emi�da pela
CONTRATANTE por meio do sistema SFE.

6.2.   Na hipótese de não haver tempo hábil para a consolidação de todas as postagens efetuadas no ciclo de
faturamento, aquelas remanescentes serão faturadas e/ou consideradas em lançamentos em ciclos
posteriores.

6.3.   Será estabelecido valor mínimo de faturamento de acordo com o pacote contratado, Anexos de
produtos e serviços específicos ou periodicidade acordada entre as partes.

6.3.1.           O valor mínimo de faturamento será correspondente ao Pacote de Serviços contratado e será
informado no Termo de Condições Comerciais. Para os serviços que exigirem valor mínimo de faturamento
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exclusivo, será estabelecido no Anexo ou Termo específico.

6.3.2.           O valor mínimo de faturamento do Pacote de Serviços será cobrado após o segundo ciclo de
faturamento indicado no sistema SFE. A isenção citada não se aplica a contratos sucedâneos.

6.3.3.           Havendo alteração no contrato ou no pacote de serviço, que implique em mudança de valor
mínimo dentro do ciclo de faturamento, o cálculo do complemento a ser cobrado levará em consideração a
proporcionalidade dos valores mínimos de faturamento u�lizados dentro do ciclo.

6.3.4.           Na hipótese de o valor a ser pago pelo cliente, rela�vo aos serviços prestados, ser inferior à valor
mínimo de faturamento do ciclo, a fatura emi�da ao final de cada ciclo incluirá, além desse valor, um
complemento para que o montante a ser pago a�nja a importância definida. Nos casos de emissão de fatura
descentralizada, este valor será lançado para o Centro de Custo principal do contrato.

6.3.5.           No caso de suspensão do cumprimento de suas obrigações conforme disposto na cláusula Oitava
não haverá incidência de valor mínimo de faturamento no período abrangido pela suspensão, sendo aplicada
a proporcionalidade pelos dias u�lizados nos ciclos anteriores à suspensão e posteriores à rea�vação.

6.3.6.           Poderá ocorrer a res�tuição, mediante crédito em fatura posterior, de parte da complementação
financeira correspondente ao valor de postagens remanescentes quando da ocorrência da situação descrita
no subitem 6.2.

6.4.   O pagamento da fatura deverá ser realizado por via bancária, conforme instruções constantes do
próprio documento de cobrança.

6.5.   A forma de pagamento por meio de crédito em conta corrente somente será aceita mediante
autorização prévia e expressa da área financeira dos CORREIOS. Eventual depósito sem a anuência dos
CORREIOS não caracterizará a quitação da fatura, estando a CONTRATANTE sujeita às sanções previstas na
cláusula Oitava.

6.5.1.           Quando o pagamento ocorrer pela rede bancária, a baixa da fatura dar-se-á após o crédito na
conta corrente dos CORREIOS e a respec�va compensação de cheque que porventura venha intermediar a
liquidação do �tulo.

6.5.2. Em observância a Instrução Norma�va 119/2000 e à IN/SRF 459/2004, a fonte pagadora deverá
fornecer aos CORREIOS, comprovante de retenção do imposto de renda, até o úl�mo dia ú�l do mês de
fevereiro do ano-calendário subsequente àquele a que se referirem os rendimentos informados, o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Re�do na Fonte. O envio do informe
deverá ser efetuado por meio de carta ao seguinte endereço: CORREIOS – Departamento de Tributos SBN
Quadra 1 – Asa Norte, Brasília/DF CEP: 70002-900 ou por meio eletrônico para
comprovanteretencao@correios.com.br.

6.5.3. Caso sejam realizadas re�ficações na Declaração de Rendimentos, o novo Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Re�do na Fonte, deverá ser reenviado imediatamente, para
um dos endereços citados no subitem 6.5.2.

6.5.4. No caso de o pagamento das faturas ser efetuado por meio do SIAFI - Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal, deve ser u�lizado o procedimento OBFatura – Extra-SIAFI, que
possibilita a operacionalização do pagamento com a indicação do código de barras ou linha digitável
constantes do boleto de cobrança.

6.6.   Qualquer reclamação sobre erros de faturamento deverá ser apresentada pela CONTRATANTE,
preferencialmente, junto à Central de Atendimento dos CORREIOS – CAC ou pelo Fale com os Correios, e
receberá o seguinte tratamento.

6.7.   Reclamação apresentada sem o pagamento da fatura, será admi�da até a data do vencimento:

6.7.1.           Se for procedente, os CORREIOS emi�rão nova fatura com o valor correto e com nova data de
vencimento.
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6.7.2.           Se for improcedente, a CONTRATANTE pagará a fatura. Caso o pagamento ocorra após o
vencimento, pagará também os acréscimos legais previstos na cláusula Oitava, pelo prazo necessário para a
apuração por parte dos CORREIOS.

6.8.   Após a data de vencimento, a reclamação somente será aceita com o pagamento integral da fatura.

6.9.   Serão recebidas reclamações até 90 (noventa) dias contados a par�r do vencimento da fatura.

6.9.1.           Se for procedente será efetuada a devida compensação na fatura seguinte, atualizada pela taxa
referencial do Sistema de Liquidação e Custódia – SELIC Meta. No caso de quitação de fatura, os valores
correspondentes à reclamação e acatados pelos CORREIOS, serão considerados em ciclos de faturamento
posteriores.

6.9.2.           Os encargos e multas decorrentes de atraso de pagamento de fatura, bem como débitos e
créditos rela�vos a eventuais ajustes conforme critérios estabelecidos neste contrato, serão lançados em
ciclos posteriores, devidamente discriminados.

6.9.3.           Os créditos devidos pelos CORREIOS, rela�vos a indenizações, cujos fatos geradores foram
apurados e devidamente comprovados pelos CORREIOS, serão pagos diretamente à CONTRATANTE via
crédito em fatura.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

7.1. O prazo de vigência do presente contrato, em conformidade com o Inciso II, do Ar�go 57 da Lei
8.666/93, será de 12 (DOZE) meses a par�r da data de sua assinatura, podendo prorrogar-se por meio de
termo adi�vo, por períodos iguais e sucessivos até o limite de 60 (sessenta) meses.

CLÁUSULA OITAVA – DO INADIMPLEMENTO

8.1.   O inadimplemento das obrigações previstas no presente contrato será comunicado pela parte
prejudicada à outra, mediante no�ficação escrita, com prova de recebimento, para que a parte inadimplente,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize a situação ou apresente defesa.

8.1.1.           Se for apresentada defesa, a parte prejudicada deverá se manifestar sobre esta no mesmo prazo.

8.1.2.     Quando a decisão mo�vada não acolher as razões da defesa, a parte inadimplente deverá regularizar
a situação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a par�r da comunicação formal desse fato.

8.1.3.     O descumprimento do subitem anterior poderá ensejar a rescisão do contrato, a critério da parte
prejudicada, sem prejuízo de eventual indenização por perdas e danos, além das demais sanções contratuais
e legais aplicáveis.

8.1.3.1. O atraso de pagamento por prazo superior a 90 (noventa) dias concede aos CORREIOS o direito de
suspender o cumprimento de suas obrigações ou rescindir o contrato conforme previsto no Ar�go 78, da Lei
8.666/93.

8.1.4.     A não-quitação da fatura até a data de vencimento poderá ensejar a suspensão da prestação dos
serviços.

8.1.4.1.  Ocorrendo atraso de pagamento, o valor devido será atualizado financeiramente, entre a data do
vencimento e a data da efe�va compensação do crédito aos CORREIOS, de acordo com a variação da taxa
referencial do Sistema de Liquidação e Custódia – SELIC Meta, acrescido de multa de 2% (dois por cento) e
demais cominações legais, independentemente de no�ficação. Neste caso, os encargos decorrentes do
atraso de pagamento serão cobrados em ciclos posteriores.

8.1.5.           Se permanecer inadimplente, a CONTRATANTE terá seu CNPJ inscrito no Cadastro Informa�vo de
Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN, pelos CORREIOS, em obediência ao disposto na Lei
10.522 de 19 de julho de 2002.

8.1.5.1.        Será de responsabilidade do CONTRATANTE as custas e as despesas cartoriais, caso haja
necessidade dos CORREIOS recorrerem ao mecanismo de “PROTESTO DE TÍTULO”, para reaver os seus
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valores devidos, por atraso no pagamento de faturas, podendo ser pagas diretamente nos cartórios ou
ressarcidas aos CORREIOS se o pagamento das custas ocorrer de forma antecipada.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

9.1.   O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo:

9.1.1.           Por interesse de qualquer uma das partes e mediante comunicação formal, com prova de
recebimento e aviso prévio mínimo de 30 (trinta) dias.

9.1.1.1.        Quando a solicitação de rescisão ocorrer concomitantemente à formalização de contrato
sucedâneo, com valor mínimo igual ou superior, a rescisão poderá ocorrer na data da formalização do
pedido, independente do aviso prévio a que se refere o subitem anterior. Os serviços e produtos constantes
no contrato sucedâneo estarão disponíveis para u�lização somente após seu cadastro nos sistemas dos
Correios.

9.1.2.           Automa�camente pelos Correios, sem aviso prévio, quando da não u�lização de serviços ou
aquisição de produtos pelo período igual ou superior a 6 (seis) meses consecu�vos.

9.1.3.           Por inadimplemento, conforme consta na Cláusula Oitava.

9.1.4. Na hipótese de ocorrer qualquer das situações e formas previstas no bojo dos ar�gos 78 e 79 da Lei
8.666/93, obedecido ao disposto no subitem 8.1.

9.2. Quando ocorrer interesse público, as partes poderão rescindir unilateralmente o contrato, nos casos
especificados no inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93, nos termos do art. 58, II, combinado com parágrafo 3º do
ar�go 62, do mesmo Estatuto Licitatório.

9.3. No caso de rescisão, fica assegurado aos CORREIOS o direito de recebimento dos valores
correspondentes aos serviços prestados à CONTRATANTE e produtos adquiridos pela mesma até a data da
rescisão, bem como à proporcionalidade dos valores mínimos contratados, de acordo com as condições de
pagamento estabelecidas neste contrato.

9.4. Da mesma forma fica garan�da à CONTRATANTE a devolução de seus objetos e valores devidos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. Os recursos orçamentários para a cobertura das despesas decorrentes deste contrato têm seu valor
es�mado em R$   3.436,780,00     (três milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, setecentos e oitenta reais   ).

10.2. A classificação destas despesas se dará da seguinte forma:

          Elemento de Despesa:      23.005.15.451.0194.2221 33.90.39 R 126 Sub 4701 Fonte 509

          Projeto/A�vidade/Programa de Trabalho:      23.005.15.451.0194.2221 33.90.39 R 126 Sub 4701 Fonte
509

10.3. Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta de dotações orçamentárias próprias,
consignadas nos respec�vos Orçamentos-Programa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA APROVAÇÃO E DISPENSA DE LICITAÇÃO

11.1. O presente contrato terá validade depois de aprovado pelos órgãos competentes da CONTRATANTE e
dos CORREIOS.

11.2. A realização de licitação e a prestação de garan�a foram dispensadas com base no Ar�go 24, Inciso VIII,
da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. A u�lização dos serviços pela CONTRATANTE está condicionada ao limite de crédito disponibilizado
pelos CORREIOS, informado na fatura.
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12.2. As partes responderão pelo cumprimento das exigências rela�vas à documentação fiscal, na forma da
legislação vigente, sendo que os tributos que forem devidos em decorrência direta ou indireta do presente
contrato ou de sua execução cons�tuem ônus de responsabilidade exclusiva do respec�vo contribuinte,
conforme definido na legislação vigente.

12.2.1.         Havendo imputação de responsabilidade tributária a uma parte em decorrência de fato cuja
responsabilidade originária seja da outra parte, caberá a esta ressarcir àquela os valores efe�vamente pagos.

12.2.2.         Para efeito do ressarcimento exposto no subitem anterior, a obrigação será considerada direito
líquido e certo, devendo ser realizada em 10 (dez) dias, contados da data da comprovação de recebimento
da comunicação oficial do seu pagamento.

12.3. Em complementação à obrigatoriedade legal expressa nos ar�gos 5º e 6º, da Lei 6.538/78, as partes
devem também guardar sigilo absoluto sobre informações proprietárias e confidenciais necessárias à
prestação dos serviços ora contratados, quais sejam, documentos, informações, programas inerentes aos
serviços contratados, planos de triagem, so�wares de gerenciamento, dentre outras.

12.3.1.         Quando houver necessidade de divulgação de qualquer uma dessas informações, por
determinação de órgão competente para tal, a parte interessada deverá solicitar, previamente, autorização
expressa à outra.

12.4. Este contrato poderá ser revisto total ou parcialmente, a qualquer época, mediante prévio
entendimento entre as partes.

12.5. Alterações decorrentes de especificações da prestação de serviços e venda de produtos, estabelecidos
neste instrumento, serão formalizadas por apos�lamento, respeitando-se o disposto na legislação aplicada.

12.6. Havendo lacuna nos Anexos, Termos, serão aplicados os procedimentos gerais previstos neste contrato.

12.7. A CONTRATANTE e seus autorizados são responsáveis, civil e criminalmente, por danos causados a
pessoas, bens, equipamentos, sistemas e materiais dos CORREIOS, clientes e sociedade, em virtude da
inobservância dos disposi�vos legais e regulamentares.

12.8. Os CORREIOS não se responsabilizam:

12.8.1.         Por valor incluído em objetos postados/entregues aos CORREIOS sem a respec�va contratação
do serviço de valor de valor declarado.

12.8.2.         Pela demora na execução de qualquer serviço, resultante de omissão ou erro por parte da
CONTRATANTE.

12.8.3.         Por prejuízos indiretos e bene�cios não-realizados.

12.8.4.         Por objeto que, no todo ou em parte, seja confiscado ou destruído por autoridade competente,
desde que haja comprovação documental.

12.9. A responsabilidade dos CORREIOS cessa, sem prejuízo do disposto nos respec�vos Anexos e Termos nas
seguintes condições:

12.9.1.         Quando o objeto �ver sido entregue no endereço do des�natário a quem de direito ou res�tuído
à CONTRATANTE.

12.9.2.         Término do prazo para a reclamação.

12.9.3.         Em caso fortuito ou de força maior (catástrofes naturais, guerra, revolução, mo�m, tumulto e
qualquer outro movimento de natureza popular), regularmente comprovados, impedi�vos da execução do
contrato.

12.9.4.         Nos casos de paralisação da jornada de trabalho independentemente de sua vontade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
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Para dirimir as questões oriundas deste contrato, será competente o Foro da Jus�ça Federal, Seção Judiciária
dE CURITIBA      , com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato:

 

(assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por CELSO CIESLAK, Usuário Externo, em 18/02/2021, às 10:22,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Alves Correa, Gerente - G2, em 19/02/2021, às
17:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Gustavo Barbosa Belai, Chefe de Secao - G2, em
19/02/2021, às 18:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 20672928 e o
código CRC 2AB6B180.
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SUPERINTENDENCIA ESTADUAL PR
26/02/219912523005 -SE/PRICC/ Data de emissão

Assunto II: *CONTRATO MULTIPLO CONVENCIONAOAssunto:

Seguem os dados atualizados do contrato nº : 9912523005

CÓD./ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO VIDE ANEXO I

CONTRATO 9912523005
CLIENTE AUTARQUIA MUN TRANSITO E TRANSPORTE

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITONOME REDUZIDO

RUA DOUTOR COLARES 750 CENTRO - PONTA GROSSA / PR - 84010010ENDEREÇO DE COBRANÇA

TELEFONE/CONTATO COMERCIAL 42 - 3220-1035 / CELSO CIESLAK

SITE

E-MAIL CET@PONTAGROSSA.PR.GOV.BR / VERASOARES31@OUTLOOK.COM / GABINETE.AMTT.PRESIDENCIA@GMAIL.COM

TELEFONE/CONTATO OPERACIONAL 42 - 3220-1035 / CELSO CIESLAK

CNPJ 05073426000199

ISENTOINSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO DE VISITA RUA DOUTOR COLARES 750 - CENTRO - PONTA GROSSA/PR - 84010010

VIDE ANEXO IIUNIDADE DE VINCULAÇÃO

TIPO DE EMPRESA PJ MUNICIPAL DIREITO PUBLICO / AUTARQUIA MUNICIPAL

21069450CÓDIGO ADMINISTRATIVO

NÚMERO DO CARTÃO VIDE ANEXO II

25/02/21DATA DE VIGÊNCIA

21VENCIMENTO DA FATURA

25/02/22VIGÊNCIA FINAL DO CONTRATO

LIMITE DE CRÉDITO 1,00

CLASSIFICAÇÃO CLIENTE VAREJO
  | COTA MÍNIMA MENSAL DE FATURAMENTO CORRESPONDENTE ÀQUELA DE MAIORCOTA MÍNIMA DE FATURAMENTO   | VALOR DENTRE OS SERVIÇOS PRESTADOS, FIXADO NA TABELA DE PREÇOS E

  | TARIFAS DE SERVIÇOS NACIONAIS, PARA CONTRATOS CONVENCIONAIS, OU  | TABELA DE PREÇOS ESPECÍFICA PARA O SERVIÇO

  |  |
  |COTA MÍNIMA DE POSTAGEM

  |  |

OBS: *

Atenciosamente
Matrícula: 88967450

 -    00434547 GER APOIO CONT COM/GACCO SPI
0001Versão

5
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ANEXO I - Código / Especificação do Serviço

Código Descrição

RCB00002643 PLATINUM 1

RCDOST1EP COMPLEM PR 1 AO PL 1 EP

RCDEVARPROD COMPLEM DEVAR PRODUTOS

RC15199 RC - MDP ESPECIAL - FAIXA 12

RCTODOS RCTODOS

RCCOLV RC COLV

15318 MDPB LOCAL A FAT CHANCELA

89346 CERT DIGITAL A FATUR A3 E-CPF

89176 CERT DIGITAL A FATUR  A1 E-CPF

89168 CERT DIGITAL A FATUR A1 E-CNPJ

89184 CERT DIGITAL A FATUR A3 E-CNPJ

89192 CERTI DIGITAL A FATURAR ME EPP

04219 SEDEX KIT ISENCAO

41360 VPNE ENCOMENDA COMERCI RECEITA

75884 SELO PERSON C VINHETA A VISTA

76228 SELO PERSON C VINHETA A FATUR

45110 EXPORTA FACIL EXPRESSO

77968 COLETA REVERSO 1ª TENTATIVA

77992 COLETA REVERSO 2ª TENTATIVA

14729 DEVOLUCAO FISICA

15482 DEVOLUCAO FISICA ESTAMPA DIGIT

84085 FAC SIMPLES NACIONAL

84093 FAC SIMPLES ESTADUAL

84107 FAC SIMPLES LOCAL

76112 PRE POSTAGEM ENV OP A

76120 PRE POSTAGEM ENV OP B

76139 PRE POSTAGEM ENV OP C

76180 PRE POSTAGEM CAIXA OP C

89150 CERT DIGITAL A FATUR. A3 E-CPF

03352 SEDEX KIT

45209 EXPORTA FACIL ECONOMICO

42099 COLETA PROGRAMADA

15229 MALA DIRETA END IND - NACIONAL

76147 PRE POSTAGEM ENV OP D1

76155 PRE POSTAGEM ENV OP D2

76163 PRE POSTAGEM CAIXA OP A

76171 PRE POSTAGEM CAIXA OP B

76198 PRE POSTAGEM CAIXA OP D1

76201 PRE POSTAGEM CAIXA OP D2

12033 CARTÃO RESPOSTA NACIONAL

12017 CARTA RESPOSTA NACIONAL CONVEN

12025 CARTA RESPOSTA NACIONAL-TAXA P

34207 CPF - INSCRIÇÃO

34240 CPF - REGULARIZAÇÃO

34053 CAIXA POSTAL ASSIN ANUAL

34142 CAIXA POSTAL ASSIN ANUAL AGF

34088 CAIXA POSTAL RENOV ANUAL

34177 CAIXA POSTAL RENOV ANUAL AGF

34045 CAIXA POSTAL ASSIN SEMESTR

34134 CAIXA POSTAL ASSIN SEMESTR AGF

34070 CAIXA POSTAL RENOV SEMESTR

34169 CAIXA POSTAL RENOV SEMESTR AGF

34061 CAIXA POSTAL ASSIN BIANUAL

34150 CAIXA POSTAL ASSIN BIANUAL AGF

34096 CAIXA POSTAL RENOV BIANUAL

34185 CAIXA POSTAL RENOV BIANUAL AGF

34100 CAIXA POSTAL MANUTENCAO

34118 CAIXA POSTAL COPIA DE CHAVE

5
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ANEXO I - Código / Especificação do Serviço

Código Descrição

91510 VALE POSTAL NAC ELET COM EMIS

45195 EXPORTA FACIL PREMIUM

45101 BACK TO BACK DOCUMENTO

45179 DOCUMENTO INTERNACION PREMIUM

45276 BACK TO BACK MERCADORIA

45128 EXPORTA FACIL STANDARD

61310 TELEGRAMA DE ESTADO ETAT

61417 TELEGRAMA DE ESTADO ONU ETATPR

63010 TELEGRAMA FONADO INTERNACIONAL

29041 MALA M ECONOMICA

29050 MALA M - INTERN.

45039 DOCUMENTO INTERNACION STANDARD

45071 DOCUMENTO INTER STANDARD CHANC

45012 DOCUMENTO INTERNACION EXPRESSO

61018 TELEGRAMA INTERNACIONAL ORDINA

61913 TELEGRAMA INT.AVISO DE SERVICO

63037 TELEGRAMA VIA INTERNET INTERNA

63053 TELEGRAMA VIA INTERNET INTERNA

03034 SPP A VISTA - CONTRATO

14575 MDP BASICA-NACIONAL- A FATURAR

15326 MDPB NACIONAL A FAT CHANCELA

14877 MDPD NAO END (FATURAR)

12629 V POST TABELA BASE

34223 CPF - ALTERAÇÃO

76082 SELO PERSON S VINHETA A VISTA

76104 SELO PERS ELEICAO SEM VINHETA

76210 SELO PERSON S VINHETA A FATUR

14753 MDP BASICA-ESTADUAL- A FATURAR

15300 MDPB ESTADUAL A FAT CHANCELA

11312 E-CARTA SIMPLES INTEGRACAO

10588 ARMAZENAMENTO FÍSICO

10618 ARMAZENAMENTO LÓGICO

10740 INT PR A4 MON RG-FAIXA 1

11240 INT TR A4 MON RG-FAIXA 1

15210 MALA DIRETA END IND - ESTADUAL

12564 E-CARTA C/ AR ELET INTEGRACAO

68039 CARTA VIA INTERNET NACIONAL

14869 DEVOLUÇÃO FÍSICA NÃO RETIRADA

84760 FAC SIMPLES SEM 1 PRE REQUISIT

84778 FAC SIMPLES SEM 3 PRE REQUISIT

84786 FAC REG SEM 1 PRE REQUISITO

84794 FAC SIMPLES SEM 4 PRE REQUISIT

84840 FAC REG C/AR SEM 1 PRE-REQUISI

84883 FAC REG SEM 2 PRE REQUISITOS

84948 FAC REG C/AR SEM 2 PRE-REQUISI

84026 FAC REGISTRADO ESTADUAL COM AR

11363 E-CARTA REG TRANSMISSAO

11355 E-CARTA REG INTEGRACAO

10146 CARTA REG MOD FAT ETIQ

12653 ENTREGA DIGITAL

80314 CARTA REG AR ELET PL3 SELO SE

80616 CARTA REG AR DIG PL3 SELO SE

80810 CARTA RG AR CONV PL3 CHAN ETIQ

80853 CARTA REG AR CONV PL3 SELO SE

80888 CARTA RG AR DIG PL3 CHANC ETIQ

80993 CARTA RG AR ELTR PL3 CHAN ETIQ

11398 E-CARTA C/ AR DIG INTEGRACAO

11401 E-CARTA C/ AR DIG TRANSMISSAO
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ANEXO I - Código / Especificação do Serviço

Código Descrição

12572 E-CARTA C/ AR ELET TRANSMISSAO

62189 TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO

80152 CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE

80160 CARTA SIMPLES CHANCELA PCTE

84050 FAC REGISTRADO NACIONAL

84069 FAC REGISTRADO ESTADUAL

77909 COLETA NO MESMO DIA UNITIZADOR

84077 FAC REGISTRADO LOCAL

11320 E-CARTA SIMPLES TRANSMISSAO

02275 MD COM GEOMARKETING ENDERECADA

04960 DESVIO MINI ENVIOS AG

03212 SEDEX CONTRATO GDES FORMATOS

03220 SEDEX CONTRATO AG

03271 SEDEX CONTRATO PGTO ENTREGA

03247 SEDEX REVERSO

04227 CORREIOS MINI ENVIOS CTR AG

33375 PACKET STANDARD GRU

33162 PACKET STANDARD DISTRIBUIÇAO

33367 PACKET EXPRESS GRU

33170 PACKET EXPRESS DISTRIBUIÇAO

33189 PACKET MINI GRU

33197 PACKET MINI DISTRIBUIÇAO

15237 MALA DIRETA INTERNACIONAL

15253 IMPRESSO INTERNACIONAL PRIO

15245 MALA DIRETA INTERNAC. PRIO

80799 CARTA RG PL3 CHANC ETIQUETA

80802 CARTA REG PL3 SELO E SE

84018 FAC REGISTRADO NACIONAL COM AR

84034 FAC REGISTRADO LOCAL COM AR

84697 FAC SIMPLES COM INCONSISTENCIA

84700 FAC REG COM INCONSISTENCIA

84727 FAC REG AR COM INCONSISTENCIA

84735 FAC SIMPLES SEM PRÉ-REQUISITO

03140 SEDEX 12 CONTRATO AG

03158 SEDEX 10 CONTRATO AG

03174 SEDEX 12 REVERSO

03182 SEDEX 10 REVERSO

03204 SEDEX HOJE CONTRATO AG

03190 SEDEX HOJE REVERSO

03301 PAC REVERSO

03298 PAC CONTRATO AG

03310 PAC CONTRATO PGTO ENTREGA

03328 PAC CONTRATO GDES FORMATOS

33553 DESPACHO POST ANTECIPADO FX 03

15261 IMPRESSO INTERNACIONAL CONV

60178 TELEGRAMA NACIONAL 4H BALCAO

60186 TELEGRAMA NACIONAL GC AGENCIA

62170 TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET

62197 TELEGRAMA NACIONAL 4H GRANDES

20125 IMPRESSO NACI NORMAL FAT CHANC

20150 IMPRESSO NAC NORMAL FAT MFD

42102 COLETA NO MESMO DIA

89400 CERTIFICADO DIGITAL AGR

60151 TELEGRAMA NACIONAL GC AGÊNCIA

89370 AR CORREIOS CERTIFICADOS

55565 REGULARIZACAO OBJETOS COBRADOS

74926 CORREIOS LOG  ITEM ARMAZENADO

39110 CORREIOS LOG AD VALOREM
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ANEXO I - Código / Especificação do Serviço

Código Descrição

55255 INDENIZACAO NAO DEV MALOTE G

74934 CORREIOS LOG PEDIDO ATENDIDO

89320 CERT DIGITAL A FATUR  A1 E-CPF

55247 INDENIZACAO NAO DEV MALOTE M

89338 CERT DIGITAL A FATUR A1 E-CNPJ

60143 TELEGRAMA REGULARIZAÇÃO

44105 MALOTE

76376 CORREIOS LOG ATEND DEVOLUCAO

89362 CERTI DIGITAL A FATURAR ME EPP

34215 CPF - CORREÇÃO

47317 DNE LICENCIAM GRANDES USUARIOS

62073 TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET

89354 CERT DIGITAL A FATUR A3 E-CNPJ

62090 TELEGRAMA NACIONAL 4H GRANDES

60070 TELEGRAMA NACIONAL 4H BALCAO

62081 TELEGRAMA NACIONAL 4H FONADO

85464 VENDA DE CARIMBO COMEMORATIVO

54488 REPLICA CARIMBO COMEMORATIVO

55158 CARTAO COMEMORATIVO

06483 RECEBIMENTO DE DOACOES STER

75990 SELOS PERSONALIZADOS-SAIDA

55689 REMESSA NACIONAL - FILATELIA

55298 SERVICOS FILATELICOS-OUTROS

15199 MALA DIRETA END IND - LOCAL

15202 MDP-ESPECIAL-LOCAL 2- FAIXA 12

15474 MDPE DIVERGENCIA

77895 COLETA AGENDADA A FATURAR

ANEXO II - Cartão de Postagem / Unidade de Vinculação

Número Cartão Unidade do Cartão Cód. Da MensagemCliente do CartãoNº Cliente

0076252663 Postagens em todas as agências da ECT.AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO1893665
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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 3.041 - PONTA GROSSA, SAB., DOM. E SEG-FEIRA, 27 E 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 202112

CONTRATO Nº 007/2021
CONTRATANTE:	FUNDAÇÃO	MUNICIPAL	DE	SAÚDE	DE	PONTA	GROSSA
CONTRATADA: SUPRIMED COMÉRCIO DE MATERIAS HOSPITALARES LTDA.
OBJETO:	Fornecimento	em	consignação	e	reposição	de	materiais	de	órteses	e	próteses	especí-
ficos	para	realização	de	cirurgias	ortopédicas	e	cirurgias	de	bucomaxilo	facial	conforme	listagem	
tabela	SUS,	 bem	como	o	 ferramental	 específico	 para	 as	mesmas,	 para	 pacientes	 do	SUS,	 do	
Hospital	Municipal	Dr.	Amadeu	Puppi	do	município	de	Ponta	Grossa,	sob	o	regime	de	credencia-
mento Edital nº 12/2020
VALOR: R$ 155.000,00 (Cento e cinquenta e cinco mil reais).
PRAZO:	12	(doze)	meses
FORO:	Comarca	de	Ponta	Grossa,	Estado	do	Paraná.
LICITAÇÃO:	Inexigibilidade	de	Licitação	nº	3	/	2021

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

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

NOTIFICAÇÃO EM RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO – REURB
 Quanto à impugnação apresentada pelo Sr. WALTER LUIZ BATISTA junto ao processo 
de	REURB	relativa	ao	Edital	de	Notificação	nº.	003/2020	–	área	denominada	Vila	26	de	Outubro,	
informe-se ao impugnante que seu requerimento fora deferido pela Companhia de Habitação de 
Ponta	Grossa	–	PROLAR,	conforme	se	aduz	do	SEI	nº.	48376/2020,	mais	especificamente	no	
Parecer	Jurídico	nº	70/2020,	que	se	encontra	disponibilizado	integralmente	no	processo	eletrônico	
supracitado. 

JOSE EDEGAR ALVES DOS SANTOS FILHO 
DIRETOR FINANCEIRO

______________________________________________________________________________
PORTARIA N° 11/2021

 A Senhora MARINÊS KABBAS VIEZZER,	no	uso	de	suas	atribuições	como	Diretora	Pre-
sidente	da	COMPANHIA	DE	HABITAÇÃO	DE	PONTA	GROSSA	–	PROLAR,	

RESOLVE
Art.1º-  Determinar   o valor de R$ 25.870,00(vinte e cinco mil, oitocentos e setenta reais) para o 

lote social comercializado durante o ano de 2021.
Art.2º-		Esta	Portaria	entra	em	vigor	na	data	de	publicação
	 CUMPRA-SE.	PUBLIQUE-SE.

Ponta	Grossa,	26	de	fevereiro	de	2021.
MARINÊS KABBAS VIEZZER
Diretora	Presidente	-	PROLAR

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

EXTRATO DO CONTRATO  Nº 012/2021
CONTRATANTE:	AUTARQUIA	MUNICIPAL	DE	TRANSITO	E	TRANSPORTE
CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS
OBJETO:	contratação	de	produtos	e	serviços	de	postagem	de	correspondência	dos	serviços	dos	
correios
VALOR: R$3.436.780,00 (três milhões quatrocentos e trinta e seis mil, setecentos e oitenta 
reais)
VIGÊNCIA:	18/02/2021	a	17/02/2022

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 46/2021
 A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSSA, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais e regimentais. 

RESOLVE
Art. 1º - Designar, sem prejuízo de suas atribuições funcionais, a partir desta data, os servidores 

LUIZ	CARLOS	DE	LIMA,	CPF	nº	286.614.869/04,	BRUNIELLY ESCHIPIO DOS SANTOS, 
CPF Nº 065.037.90-88 e SANDRO RAFAEL BANDEIRA CPF nº 024.167.239-28, para 
sob	a	Presidência	do	primeiro,	constituírem	a	COMISSÃO	DE	RECEBIMENTO	DE	BENS	
E	SERVIÇOS,	com	a	finalidade	de	atestar	a	execução	dos	serviços	e	das	aquisições	da	
Câmara Municipal.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Ponta	Grossa,	em	26	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 C. S. R. - DR. ZECA 
      Segundo Secretário   Terceiro Secretário
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À): 

 

Informática: para lançamento da Dispensa 001/2021 (sei na integra) e do Contrato
012/2021 (movimentos 1151482 e 1151487)  no site AMTT.
Financeiro: para ciencia e impressão do contrato e anexo.
Contabilidade: para ciencia e impressão do contrato e anexo.
FISCAL VERA: para ciencia e impressão do contrato e anexo. Para pedido de
Nad/Empenho, deverá ser solicitado através de novo SEI.

APÓS, RETORNAR O SEI PARA A LICITAÇÃO.

 
02 de março de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
02/03/2021, às 12:43, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1151504 e o código CRC 924CEBFE.
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Contabilidade -AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Ciente
 

03 de março de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por SHALONE LANDMANN PREMEBIDA,
Assistente de Administração II, em 03/03/2021, às 08:11, 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 1153466 e o código CRC 2ADEAE3B.
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