
 

                 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

 

           “Coordenação do Centro de Formação e Atualização de Polícia de Trânsito” 
                                                                   AMTT 

DEPTRAN / AMTT: 058/2020  

 
Ponta Grossa, 18 de novembro de 2020. 

 
 

Ao 

Ilmo. Sr. 

Roberto Pellissari 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

 

 

Senhor Presidente: 

 

Solicitamos os préstimos de V. Sª. no sentido de autorizar a realização 

de Dispensa de Licitação, para que seja feita a aferição e/ou calibração dos 

decibelímetros desta AMTT, conforme projeto básico e requisição anexa. 

Esta aferição exigida pelo Inmetro que deve ser anual. O aparelho em 

questão é de extrema necessidade nas atividades diárias dos Agentes de 

Fiscalização e com as demandas que são exigidas pelo Código de Trânsito 

Brasileiro - Lei 9.503/97.  

 

Sem mais para o momento,  
 
 

                                                                                                Atenciosamente; 
 
 
 

 
Silvia Borges 

Coord. CFA- AMTT 
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PROJETO BÁSICO 
 

1. JUSTIFICATIVA 

 

Destina-se o presente projeto básico, efetuar a aferição dos 

decibelímetros, aparelhos destinados à medição de sons em vias públicas.  

Essa conduta é realizada nas demandas diárias de trabalho deste órgão 

como também em solicitações efetuadas via nossa Central de atendimento de 

Trânsito - COTRAN pela própria população.  

Reafirmando que a aferição é uma exigência do Inmetro necessária para 

que os parelhos funcionem com a eficácia necessária em laboratórios 

credenciados ao Inmetro. 

 

2. DO OBJETO 

Tem por objetivo o presente projeto básico especificar, quantificar e 

estimar valor a aquisição do devido produto em que tange a aferição dos 

mesmos. Que auxiliará na operacionalização dos Agentes de Trânsito, como 

também, manter a qualidade do atendimento dispensado aos cidadãos 

pertencentes a nossa cidade.  

  

3. MATERIAIS 

 

ÍTEM QTD UN DESCRIÇÃO VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

GLOBAL 

01 02 02 3. ESPECIFICAÇÕES  
3.1. Gerais a. Display: de cristal líquido (LCD 1999) 
com iluminação e Barra gráfica.  
b. Resolução e atualização do display: 0,1dB / 2 
vezes por segundo.  
c. Funções: Decibel de 30 a 130dB, armazenamento 
de dados (Data Logger até 32.000 registros) valor 
máximo e mínimo (MAX / MIN), 'congelamento' da 
leitura (HOLD), desligamento automático após 15 

R$ 358,00 R$ 716,00 
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minutos (Auto Power Off), indicação de 'Sobre-
escala (OVER) e Sub-escala (UNDER)' e interface 
USB.  
d. Segue o padrão das normas IEC-61672 classe 2.  
e. Microfone do tipo capacitivo com 12,5mm de 
diâmetro (½ polegada).  
f. Temperatura de operação: De 0º a 40ºC. 
g. Umidade de operação: Menor que 90% sem 
condensação.  
h. Alimentação: Uma bateria de 9V; adaptador de 9V 
DC.  
i. Indicação de bateria fraca: O símbolo ' ' será 
exibido no display. 
j. Resposta em frequência: de 31,5Hz até 8kHz.  
k. Escalas: 30 a 80dB, 50 a 100dB e 80 a 130dB e 
automática de 30 a 130 dB com resolução de 0,1dB.  
l. Saída analógica: AC: 1 Vrms / DC: 10mV/dB (jack 
P2 3,5mm).  
m. Dimensões e peso: 278 X 76 X 50mm / 350g 
(incluindo a Bateria).  
n. O DL-4200 vem acompanhado de um manual, 
uma bateria de 9V, uma espuma de cobertura para o 
microfone, um adaptador de 9V DC/0,5A, uma chave 
de fenda, um cabo USB, um CD de software, um 
suporte tipo tripé, uma maleta plástica para 
transporte e uma caixa de embalagem.  
=3= 3.2. Técnicas  
a. Exatidão: ±1,4 dB (94dB / 1KHz).  
b. Especificações do tempo de resposta Modo 
Tempo de Resposta F (Fast) 125mS S (Slow) 1S  
c. Especificações das opções “A” e “C” Na opção 'A' 
o DL-4200 irá simular a curva de resposta do ouvido 
humano. Essa deverá ser a opção escolhida quando 
se quiser fazer a medição do ruído ambiente.  
Na opção 'C' a curva de resposta do DL-4200 será 
praticamente plana. Essa opção deverá ser 
escolhida quando se quiser medir o ruído gerado por 
máquinas e equipamentos. 

 

 

4. PRAZOS DE ENTREGA  

 

A empresa especializada e credenciada realizará contato telefônico e 

email e a AMTT terá a responsabilidade de levar os decibelímetros como 

também de busca-los. Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, sito à Rua 

Balduíno Taques, nº 445 - Centro, conforme solicitação do fiscal.  
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5. RECEBIMENTO DO OBJETO E GARANTIA 

 

Os decibelímetros deverão ser entregues em perfeito estado, embalados  

protegidos, principalmente se a empresa vencedora do processo licitatório seja 

de outra cidade ou Estado. 

A entrega deverá ser obrigatoriamente agendada com a servidora 

pública Senhora Silvia Borges Diniz e, na sua ausência com servidora Débora 

Galdino pelo telefone (42) 3220 1035 Ramal 2020.   

 

6. ENTREGA  

O produto solicitado será recebido e aceito após inspeção, podendo ser 

rejeitado, caso a qualidade e especificações não atendam ao que foi solicitado, 

e deverá passar novamente por avaliação estando em pleno funcionamento. 

Com prazo acordado de ambas as partes; sem ônus para a AMTT, sob pena 

de sofrer as penalizações legais, conforme a legislação vigente.   

 

7. DO PAGAMENTO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

7.1 O pagamento deverá ser efetuado em parcela única, em até 30 dias, 

contados da data de entrega do produto requerido.  

A empresa responsável pela aferição após o termino e entrega do 

decibelímetro deverá enviar os documentos solicitados para o e-mail 

Deptran.pg@hotmail.com para que sejam protocolados pelo Sistema SEI na 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Ponta Grossa devendo enviar 

no e-mail s seguintes documentos: Ordem de Serviço, Nota Fiscal, Contrato e 

as Negativas: FGTS, Trabalhista, Estadual, INSS e Municipal. 

7.2 As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das dotações 

orçamentárias indicadas pelo Setor de Contabilidade. 
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7.3 A Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte procederá ao devido 

pagamento, no prazo de até 30 dias após as Notas Fiscais serem conferidas e 

atestadas pelo Departamento Financeiro. 

 

8. DO VALOR 

O valor máximo para a quantidade de produtos: 

ITEM QUANT. PRODUTO UNID. (MÉDIA) TOTAL 

01 02 Aferição de 

Decibelímetros   

R$ 358,00 R$ 716,00 

 

9. PENALIDADES 

O licitante vencedor estará sujeito às penalidades previstas na Lei 

8393/2005, no caso de descumprimento dos prazos e condições estabelecidas. 

 

10. FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização e o acompanhamento da aferição os Decibelímetros ficará 

a cargo da servidora Silvia Borges e, na sua ausência da servidora Debora 

Galdino. 

 

Sem mais para o momento 
Atenciosamente 
 

Ponta Grossa, 18 de novembro de 2020. 

 

 

 

Silvia Borges Diniz 
Coord. CFA de Polícia de Trânsito 

AMTT 
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Departamento de Trânsito - AMTT

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

 

Prezado;
Segue solicitação para autorização de dispensa de licitação para aferição dos

decibelímetros;
AMTT tem dois aparelhos;
Segue projeto básico, orçamento e local da aferição;
Att;

 
18 de novembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SILVIA CRISTINA BORGES, Coordenadora do
Centro de Atualização de Policia de Transito, em 18/11/2020, às 16:50, horário oficial de
brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0938736 e o código CRC A899B8A0.
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ciente, segue para prosseguimento.

 
19 de novembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO PELLISSARI, Presidente , em
19/11/2020, às 10:40, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0939512 e o código CRC DE7DA065.
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Financeiro

Para verificar dotação orçamentária.

 
26 de novembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
26/11/2020, às 13:24, 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 0956162 e o código CRC FB6D313C.
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Financeiro

Ao (À)

Contabilidade -AMTT

 

Para informar dotação orçamentária.
 

26 de novembro de 2020
 

Documento assinado eletronicamente por REGINA CELIA MIERZEJEWSKI, Agente de
Trânsito l, em 26/11/2020, às 14:31, 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 0956604 e o código CRC 21846464.
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Contabilidade -AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Utilizar a dotação
23.005.15.451.0194.2221
Manut. Ativid. Sist. Viário
33.90.39 O. S. T. PJ
R 117 Sub 1700 Fonte 509

 
03 de dezembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SHALONE LANDMANN PREMEBIDA,
Assistente de Administração II, em 03/12/2020, às 14:25, horário oficial de brasília, conforme o
Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0972240 e o código CRC 4FD66928.
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Departamento de Trânsito - AMTT

Para juntar os seguintes documentos:

1. Requisição.
2. Lei e Regulamento
3. Regularidades: FGTS, Federal, Estdual, Municipal e Trabalhista.
4. Carta/Declaração/Atestado de Exclusividade.

 
03 de dezembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
03/12/2020, às 15:39, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 0972758 e o código CRC A56C68FF.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: LABORATORIO DE METROLOGIA LENZI LTDA
CNPJ: 09.294.095/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:40:38 do dia 22/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/03/2021.
Código de controle da certidão: DCC9.7D4D.C94E.D782
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 09.294.095/0001-78
Razão Social: LABORATORIO DE METROLOGIA LENZI LTDA
Endereço: R SERGIPE 113 SALA B / BONECA DO IGUACU / SAO JOSE DOS PINHAIS /

PR / 83040-120

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade:21/11/2020 a 20/12/2020 
 
Certificação Número: 2020112101242847513038

Informação obtida em 08/12/2020 15:45:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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 RUA PASSOS DE OLIVEIRA, Nº 1101 – CENTRO – CEP: 83030-720 – FONE: (41) 3381-6800.
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PARANÁ

          PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
              SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

            DEPARTAMENTO FINANCEIRO

*** CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO ***
Nº: 33040/2020

IMPORTANTE:  1.RESERVA - SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS 
POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERIODOS NESTA 
CERTIDÃO COMPREENDIDOS. 

2.A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE DE 120 DIAS, A CONTAR DA DATA 
DA EMISSÃO, CONFORME DECRETO 3797 – 23/04/2020.

3. A ACEITAÇÃO DA PRESENTE CERTIDÃO ESTÁ CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO DE 
SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO www.sjp.pr.gov.br.

"CERTIFICO QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO
AO CONTRIBUINTE COM LOCALIZAÇÃO DESCRITA ABAIXO "

IMPRESSA VIA INTERNET

CONTRIBUINTE: LABORATÓRIO DE METROLOGIA LENZI LTDA - EPP

CNPJ: 09.294.095/0001-78 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 32220

BAIRRO: BONECA DO IGUAÇU

ENDEREÇO: RUA SERGIPE, 101

COMPLEMENTO: SALA B; BLOCO: APTO:

CIDADE: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

SITUAÇÃO: ATIVA

FINALIDADE: DIVERSOS / LICITAÇÃO / LICITAÇÃO MOBILIÁRIO / LICITAÇÃO IMOBILIÁRIO

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: ef75f1fb57c533527d072cd72980f9ad

ESTÁ CERTIDÃO PODERÁ SER VALIDADA NO SITE: https://financas.sjp.pr.gov.br

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 03 de novembro de 2020
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: LABORATORIO DE METROLOGIA LENZI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.294.095/0001-78
Certidão nº: 24033456/2020
Expedição: 22/09/2020, às 14:52:16
Validade: 20/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que LABORATORIO DE METROLOGIA LENZI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 09.294.095/0001-78, NÃO CONSTA do
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro 

Coordenação Geral de Acreditação 
 

 
Signatário dos Acordos de Reconhecimento Mútuo da International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC),  

da Interamerican Accreditation Cooperation (IAAC) e International Accreditation Forum (IAF). 
 

Certificado de Acreditação 

Acreditação nº CAL 0144 

Acreditação Inicial: 25/07/2000  
 

Laboratório de Metrologia Lenzi Ltda. 
Rua Sergipe, 113 -  Sala B – Boneca do Iguaçu – São José dos Pinhais - PR 

 

A Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre) concede acreditação ao Organismo de Avaliação da Conformidade acima 

identificado, no endereço citado, segundo os requisitos estabelecidos na ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017. Esta acreditação 

constitui a expressão formal do reconhecimento de sua competência para realizar atividades de calibração, conforme Escopo de 

Acreditação. 

 
 
 
 
 
 
 

Aldoney Freire Costa 

Coordenador Geral de Acreditação 
 

A situação atual da acreditação e seu escopo devem ser verificados no endereço eletrônico http://www4.inmetro.gov.br/acreditacao/organismos-de-avaliacao-da-conformidade-acreditados  

 

Assinado de forma digital 
por ALDONEY FREIRE 
COSTA:54879590720 
Dados: 2020.05.22 
10:03:37 -03'00'
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Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro 

Coordenação Geral de Acreditação  

 
Signatário dos Acordos de Reconhecimento Mútuo da International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC),  

da Interamerican Accreditation Cooperation (IAAC) e International Accreditation Forum (IAF).   
 

Certificado de AcreditaçãoCertificado de AcreditaçãoCertificado de AcreditaçãoCertificado de Acreditação 

Acreditação nº CAL 0065 
 

Acreditação Inicial: 08-08-1995 
 

K&L Laboratório de Metrologia Lenzi Ltda.  

Sergio Luiz Lenzi 
Rua Sorocaba, 254 – Floresta – Joinville/SC 

 
A Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre) concede acreditação ao Organismo de Avaliação da Conformidade acima 

identificado, no endereço citado, segundo os requisitos estabelecidos na ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017. Esta acreditação 

constitui a expressão formal do reconhecimento de sua competência para realizar atividades de calibração, conforme Escopo de 

Acreditação. 

 
 
 
 
 
 

Aldoney Freire Costa  
Coordenador Geral de Acreditação  

A situação atual da acreditação e seu escopo devem ser verificados no endereço eletrônico www.Inmetro.gov.br/credenciamento/laboratoriosAcreditados.asp 

 

Assinado de forma digital 
por ALDONEY FREIRE 
COSTA:54879590720 
Dados: 2020.06.18 
09:07:09 -03'00'
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 022635107-79

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 09.294.095/0001-78
Nome: LABORATORIO DE METROLOGIA LENZI LTDA
 
         Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.
 
         Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.
 
 

Válida até 20/01/2021 - Fornecimento Gratuito
 
 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br
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Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro 

Coordenação Geral de Acreditação 
 

 
Signatário dos Acordos de Reconhecimento Mútuo da International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC),  

da Interamerican Accreditation Cooperation (IAAC) e International Accreditation Forum (IAF). 
 

Certificado de Acreditação 

Acreditação nº CRL 0544 

Acreditação Inicial: 25/04/2012  
K&L LABORATÓRIO DE METROLOGIA 

K&L Laboratório de Metrologia Lenzi Ltda. 
Rua Sergipe, 113, Sala B – Boneca do Iguaçu – São José dos Pinhais - PR 

 

A Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre) concede acreditação ao Organismo de Avaliação da Conformidade acima 

identificado, no endereço citado, segundo os requisitos estabelecidos na ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005. Esta acreditação 

constitui a expressão formal do reconhecimento de sua competência para realizar atividades de ensaios, conforme Escopo de 

Acreditação. 

 
 
 
 
 
 
 

Aldoney Freire Costa 

Coordenador Geral de Acreditação 
 

A situação atual da acreditação e seu escopo devem ser verificados no endereço eletrônico http://www4.inmetro.gov.br/acreditacao/organismos-de-avaliacao-da-conformidade-acreditados  

 

Assinado de forma digital 
por ALDONEY FREIRE 
COSTA:54879590720 
Dados: 2020.04.30 
16:27:16 -03'00'
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              Prefeitura Municipal de Ponta Grossa 
                                                                                              Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Departamento de Trânsito 
Requisição de Material 

 

ITEM  DESCRIÇÃO DO MATERIAL  QUANTIDADE  UNIDADE  UNITÁRIO  TOTAL  

 
 
 
01 

 
Calibração e verificação de laboratório 
credenciado com INMETRO dos 
Decibelímetros modelo DL – 4200 – digital 
marca ICEL; Nºs Série D4200. 0230. 
 
 

 
02 

 
Serviço 

 
R$ 358,00 

 
R$ 716,00 

  
TOTAL 

 
R$ 1.600,34 

 
                            SILVIA BORGES                          
                     COORD. SETOR DE EDUCAÇÃO.         

 

 
JOÃO RODRIGO PONTES 
COORD. GERAL DEPTRAN 

 

 
CELSO CIESLAK 

PRESIDENTE AMTT 

Em         /         / Em         /          / 
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Departamento de Trânsito - AMTT

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT
Coordenadoria de Licitação - AMTT

Prezados;

Segue docs solicitados para a realização de aferição dos decibelímetros;

Att;

 

 
11 de janeiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SILVIA CRISTINA BORGES, Coordenadora do
Centro de Atualização de Policia de Transito, em 11/01/2021, às 16:20, horário oficial de
brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1036117 e o código CRC 31E6F994.

Cota do Processo AMTT/DEPTRAN 1036117         SEI SEI72321/2020 / pg. 23



 

 
Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Contabilidade -AMTT: para confirmar dotação orçamentaria a ser utilizada.
 

Departamento de Trânsito: para confirmar valor total dos serviços indicados na Requisição.

Anexar ainda: contrato social atualizado da empresa, certidão do FGTS atualizada e regularidade
estadual.

 

 
 

12 de janeiro de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
12/01/2021, às 10:28, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1037152 e o código CRC 71179928.
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Sistema de Consulta aos Escopos de Acreditação dos Laboratórios de Calibração Acreditados segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 17025: 2017 (Rede Brasileira de Calibração - RBC)

Nota: A Cgcre está finalizando a transição dos laboratórios de ensaio e calibração acreditados para a nova versão da ABNT NBR ISO/IEC 17025: 2017. Toda a
transição está descrita na política NIT-Dicla-076.

 Exibindo página  1 de 2   Para  2 laboratórios encontrados. laboratório de metrologia lenzi
 Acreditação

Nº  Nome do Laboratório Situação  Estado  Grupo de Serviço
de Calibração  

65 K&L Laboratório de Metrologia Lenzi Ltda.
Sergio Luiz Lenzi Ativo  SC DIMENSIONAL

65 K&L Laboratório de Metrologia Lenzi Ltda.
Sergio Luiz Lenzi Ativo  SC ELETRICIDADE E

MAGNETISMO

65 K&L Laboratório de Metrologia Lenzi Ltda.
Sergio Luiz Lenzi Ativo  SC ÓPTICA

65 K&L Laboratório de Metrologia Lenzi Ltda.
Sergio Luiz Lenzi Ativo  SC PRESSÃO

65 K&L Laboratório de Metrologia Lenzi Ltda.
Sergio Luiz Lenzi Ativo  SC TEMPERATURA E

UMIDADE

65 K&L Laboratório de Metrologia Lenzi Ltda.
Sergio Luiz Lenzi Ativo  SC TEMPO E

FREQUÊNCIA

144 Laboratório de Metrologia Lenzi Ltda.
K&L Laboratório de Metrologia Lenzi Ltda. Ativo  PR ACÚSTICA E

VIBRAÇÕES

144 Laboratório de Metrologia Lenzi Ltda.
K&L Laboratório de Metrologia Lenzi Ltda. Ativo  PR DIMENSIONAL

144 Laboratório de Metrologia Lenzi Ltda.
K&L Laboratório de Metrologia Lenzi Ltda. Ativo  PR FÍSICO-QUÍMICA

144 Laboratório de Metrologia Lenzi Ltda.
K&L Laboratório de Metrologia Lenzi Ltda. Ativo  PR FORÇA, TORQUE E

DUREZA
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Sistema de Consulta aos Escopos de Acreditação dos Laboratórios de Calibração Acreditados segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 17025: 2017 (Rede Brasileira de Calibração - RBC)

Nota: A Cgcre está finalizando a transição dos laboratórios de ensaio e calibração acreditados para a nova versão da ABNT NBR ISO/IEC 17025: 2017. Toda a
transição está descrita na política NIT-Dicla-076.

 Exibindo página  2 de 2   Para  2 laboratórios encontrados. laboratório de metrologia lenzi
 Acreditação

Nº  Nome do Laboratório Situação  Estado  Grupo de Serviço
de Calibração  

144 Laboratório de Metrologia Lenzi Ltda.
K&L Laboratório de Metrologia Lenzi Ltda. Ativo  PR MASSA

144 Laboratório de Metrologia Lenzi Ltda.
K&L Laboratório de Metrologia Lenzi Ltda. Ativo  PR TEMPERATURA E

UMIDADE

144 Laboratório de Metrologia Lenzi Ltda.
K&L Laboratório de Metrologia Lenzi Ltda. Ativo  PR

VAZÃO E
VELOCIDADE DE

FLUIDOS

144 Laboratório de Metrologia Lenzi Ltda.
K&L Laboratório de Metrologia Lenzi Ltda. Ativo  PR VISCOSIDADE

144 Laboratório de Metrologia Lenzi Ltda.
K&L Laboratório de Metrologia Lenzi Ltda. Ativo  PR VOLUME E MASSA

ESPECÍFICA
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Contabilidade -AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Utilizar a dotação

23.005.15.451.0194.2221

Manut. Ativid. Sist. Viário

33.90.39 O. S. T. PJ

R 126 Sub 1700 Fonte 509

 
13 de janeiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SHALONE LANDMANN PREMEBIDA,
Assistente de Administração II, em 13/01/2021, às 08:57, horário oficial de brasília, conforme o
Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1039670 e o código CRC AEED7EB3.
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificaçãoAnexo  (1041936)         SEI SEI72321/2020 / pg. 36



 
 

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 09.294.095/0001-78
Razão Social: LABORATORIO DE METROLOGIA LENZI LTDA
Endereço: R SERGIPE 113 SALA B / BONECA DO IGUACU / SAO JOSE DOS PINHAIS /

PR / 83040-120

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade:29/12/2020 a 27/01/2021 
 
Certificação Número: 2020122902171482311426

Informação obtida em 14/01/2021 16:12:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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Confirmação repassada pela área técnica da empresa sobre a 

aferição dos decibelímetros 

 

 
Conforme havíamos falado, quando ao documento de como são feitas as calibrações. Devido a 
termos muitas áreas acreditadas e dentro delas diversas equipamentos, cada um é regido por 
uma norma da ABNT, se torna inviável encaminhar todas. Mas como exemplo seguem algumas 
delas: 
  

IEC 60651 

IEC 61252 

IEC 61672-2 

IEC 61672-3 
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              Prefeitura Municipal de Ponta Grossa 
                                                                                              Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Departamento de Trânsito 
Requisição de Material 

 

ITEM  DESCRIÇÃO DO MATERIAL  QUANTIDADE  UNIDADE  UNITÁRIO  TOTAL  

 
 
 
01 

 
Calibração e verificação de laboratório 
credenciado com INMETRO dos 
Decibelímetros modelo DL – 4200 – digital 
marca ICEL; Nºs Série D4200. 0230. 
 
 

 
02 

 
Serviço 

 
R$ 358,00 

 
R$ 716,00 

  
TOTAL 

 
R$ 716,00 

 
                            SILVIA BORGES                          
                     COORD. SETOR DE EDUCAÇÃO.         

 

 
JOÃO RODRIGO PONTES 
COORD. GERAL DEPTRAN 

 

 
CELSO CIESLAK 

PRESIDENTE AMTT 

Em         /         / Em         /          / 
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Departamento de Trânsito - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

     

PREZADA;    

              Segue nos anexos as respostas das solicitações abaixo;   
Anexos: "1041936,1046568,1046583,1046603"    

**valor total dos serviços indicados na requisição; contrato social atualizado da empresa, certidão
do fgts atualizada e regularidade estadual.)        

              Att;

 
19 de janeiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SILVIA CRISTINA BORGES, Coordenadora do
Centro de Atualização de Policia de Transito, em 19/01/2021, às 15:55, horário oficial de
brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1053304 e o código CRC 17EC2047.

Cota do Processo AMTT/DEPTRAN 1053304         SEI SEI72321/2020 / pg. 40



 

 
Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Departamento de Trânsito - AMTT

 

Para comprovar se o Laboratório de Metrologia Lenzi Ltda é o único
credenciado pelo IPEM-INMETRO, ou se tem outros credenciados.

Caso haja mais laboratórios credenciados deverá fazer cotação em pelo
menos mais  02 (dois) laboratórios.

Se houver cotação de outros laboratórios e o preço for  o menor deverá
providenciar a documentação do menor valor.

 
20 de janeiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SANDRA REGINA PEDROSA RAKOVICZ,
Agente de Trânsito l, em 20/01/2021, às 14:12, horário oficial de brasília, conforme o Decreto
Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1055759 e o código CRC E5362C03.
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Departamento de Trânsito - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

Prezada ;

Conforme solicitaçao em cota de processo de nº 1055759 segue levantamento realizado com
mais 2 (dois) orçamentos sob o anexo  nº 1076627.

Att.

(digite o texto aqui)
 

29 de janeiro de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por SILVIA CRISTINA BORGES, Coordenadora do
Centro de Atualização de Policia de Transito, em 29/01/2021, 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 1076576 e o código CRC 0E018931.
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INTERMETRO - SERVICOS ESPECIAIS LTDA - Rua Joaquim De Almeida, 223 CEP:04.050-010 - SAO PAULO / SP
Fone: 55 (11) 5071-2764 – www.intermetro.com.br

PROPOSTA DE SERVIÇOS

Cotação: 202101000460
Data: 28/01/2021
Revisão:   
Analisado Criticamente por: Rafael Aparecido Pinatti Lima           

Requerente

Empresa: Amtt - Autarquia Municipal De Transito E Transporte         

CNPJ:  05.073.426/0001-99

Nome: Lidiane Correia     

Telefone: ( 42 ) 3220-1035

Email: deptran.pg@hotmail.com                                                                                                                                                                                                                                    

O Escopo de Serviços

Tipo de
Serviço

Descrição do
Equipamento

Método de
Calibração

Pontos a
Calibrar

Faixas Realizadas
em  Laboratório

Melhor capacidade
de medição

Qtde Preço Unit Total

ACUSTICA E
VIBRACAO

SERV MEDIDOR DE NIVEL
SONORO (DECIBELIMETRO)

ACREDITADO PELA CGCRE-RBC

PCA-011
CONF.
NOR
MA

CONF.
NORMA IEC

60651 (P/
MNS) E IEC

60

Linearidade 30 à
140dB

Curvas de
Ponderação 20

Hz à 20 kHz
Ponderação

Temporal Fast,
Slow e Impulse
Detector RMS

FC3, FC5, FC10,
RET+3/-3,
RET+5/-5,

RET+10/-10
Medidor

Temporal (Leq)
1/10, 1/10², 1/10³,

1/104, 1/105
Sinais Acústicos

94/114 dB @
1000 Hz

0,09 dB
0,07 dB
0,09 dB
0,09 dB
0,09dB
0,15 dB

2,00 230,00 460,00

. Total: 460,00

.

Observações Gerais

Decibelímetro modelo DL-420- digital

Marca ICEL, N° série D4200.0230

.

Condições Comerciais

a. Prazo de Execução: 10 dias úteis  

b. Condições de Pagamento:  30 DDL                        

c. Validade da Proposta: 30 dias 

Condições Técnicas
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INTERMETRO - SERVICOS ESPECIAIS LTDA - Rua Joaquim De Almeida, 223 CEP:04.050-010 - SAO PAULO / SP
Fone: 55 (11) 5071-2764 – www.intermetro.com.br

PROPOSTA DE SERVIÇOS

1. Nosso laboratório é acreditado pela Cgcre para calibração conforme norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 sob n° CAL 0450 

nas áreas: Acústica e Vibrações, Eletricidade e Magnetismo, Força, Torque e Dureza, Óptica, Pressão, Temperatura e 

Umidade e Tempo e Frequência

2.    Serão emitidos certificados de calibração com símbolo da acreditação, somente para os serviços acreditados pela Cgcre.   

3. Temos a certificação ISO 9001 pela RINA.

4. Nossos padrões são rastreáveis à RBC ou órgãos internacionais reconhecidos. 

5. É de responsabilidade do cliente o envio, por escrito, de eventuais pontos ou escalas específicas requeridas na CALIBRAÇÃO 

(*), para a correta cotação comercial do serviço. Caso contrário a calibração e/ou ensaio será executado conforme 

procedimentos de calibração próprios do laboratório, seguindo os valores padrão do serviço.

6. A melhor capacidade de medição dependerá da condição / resolução do equipamento.

7. O cliente deverá fornecer os manuais de operação e todos os acessórios necessários para o funcionamento do aparelho 

enviado, por exemplo: sondas, pilhas ou baterias, carregadores, cabos de conexão, adaptadores, etc. 

8. Os equipamentos recebidos pela Intermetro serão fisicamente verificados dentro do prazo de 24 horas contado do 

recebimento. Para equipamentos que apresentem falhas de operação, a Intermetro comunicará ao cliente e enviará por e-mail 

a descrição do equipamento e um resumo do problema encontrado, caso o cliente esteja DE ACORDO, enviaremos uma 

proposta com o valor para execução da MANUTENÇÃO (**) e/ou AJUSTE (***) do equipamento. Caso o cliente opte por não 

executar a manutenção, será cobrada uma taxa de avaliação do equipamento.

9. Caso o equipamento necessite de ajuste interno, um novo orçamento será encaminhado, incluindo o valor da calibração.

10. Os certificados dos padrões utilizados na calibração estarão disponíveis para consulta em nosso site.

11. Toda MANUTENÇÃO requer, por norma, uma nova CALIBRAÇÃO.

12. Qualquer divergência entre o material orçado com o recebido necessitará avaliação técnica e se necessário revisão da 

proposta comercial. 

13. Os Certificados de Calibração serão disponibilizados em nosso site www.intermetro.com.br, mediante senha que será 

enviada após a execução do serviço.

14. Havendo, por algum motivo, incompatibilidade do equipamento enviado com os nossos padrões, a calibração não será 

realizada e o cliente será imediatamente notificado.

(*) Calibração:     Comparação entre um padrão de referência e um instrumento de medição em condições especificadas.  

(**) Manutenção: Operações necessárias para a preservação das propriedades metrológicas de um padrão dentro de limites estabelecidos 

(***) Ajuste:         Operação destinada a fazer com que um instrumento tenha desempenho compatível com o seu uso.                          

Garantias

Calibração: Não existe garantia para serviços de calibração, visto que as medições são realizadas sob condições especificadas.                                       

Manutenção: 03 meses a partir da emissão da nota fiscal. A garantia é válida somente para os itens aprovadas conforme proposta 
comercial.

Condições Gerais

1. Horário de Recebimento e Retirada dos Materiais: segunda à quinta, das 8:00hs às 18:00hs e sexta-feira das 7:30hs às 
16:30hs.

2. Transporte: A contratação, indicação do meio de transporte e as despesas decorrentes correrão sempre por conta do cliente. 

É importante salientar que mesmo que seja solicitado o envio, pela Intermetro, por qualquer forma de transporte, seja: Correio, 

Motoboy ou Transportadora, o transporte não é de responsabilidade da Intermetro e não nos responsabilizamos por 
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INTERMETRO - SERVICOS ESPECIAIS LTDA - Rua Joaquim De Almeida, 223 CEP:04.050-010 - SAO PAULO / SP
Fone: 55 (11) 5071-2764 – www.intermetro.com.br

PROPOSTA DE SERVIÇOS

quaisquer danos ocorridos durante o mesmo. Não receberemos frete Á COBRAR. 

3. Nota Fiscal: Todo material deve vir acompanhado de nota fiscal eletrônica. A nota fiscal deverá ser emitida em nome de:                                                                                              

Intermetro - Servicos Especiais Ltda                                                                                                                 

Rua Joaquim De Almeida, 223 - Bairro: Mirandopolis                  

Sao Paulo / SP                                                                            

CEP: 04050-010

CNPJ:  00.450.326/0001-10 - IE: 116149792115      

                                  

Os arquivos no formato “xml” deverão ser encaminhados para  nfe@intermetro.com.br

4. Aprovação da Proposta: O serviço será iniciado apenas após a aprovação formal do orçamento, que poderá ser via e-mail, 

impressa, ordem de compra, etc. 

5. Inadimplência: Qualquer registro de inadimplência junto à Intermetro impossibilita o envio dos certificados de calibração bem 

como o início da execução de novas calibrações. Para novos clientes, será feita uma avaliação de crédito antes da execução 

do primeiro serviço.  

6. Certificados: Para a emissão de segunda via de Certificados de Calibração no formato impresso, será cobrado o valor de R$ 

30,00 por certificado. 

7. Faturamento: Faturamentos abaixo de R$ 100 reais são aceitos somente com pagamento à vista. Os pagamentos faturados, 

serão pagos unicamente  através de BOLETO BANCÁRIO,  e o atraso no pagamento dos mesmos incorrerá em multa por 

atraso de 5% mais juros de 1% ao dia.

Atenciosamente

Rafael Aparecido Pinatti Lima           
(11 ) 5071-2764 - R:129  
comercial1@intermetro.com.br                                                   
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Orçamento de Calibração Laboratório Medição Curitiba

(41) 3057-1707Telefone: 657654 - 0

28/01/2021Dt. Emissão: 

Nº.:

Contratante:

A/C Sr(a):

Endereço:

Cidade:

CNPJ / CPF:

Fone:

Email:

Bairro:

CEP: Estado:

Insc. Estadual:

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

Lidiane

42 32201035

deptran.pg@hotmail.com

Rua Doutor Colares,750, Centro

Ponta Grossa PR 84010010

05.073.426/0001-99

Solicitante:

Endereço:

Cidade:

CNPJ / CPF:

Fone:

Bairro:

CEP:Estado:

Insc. Estadual:

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

Rua Doutor Colares,750, Centro

84010010Ponta Grossa PR

05.073.426/0001-99

É com imenso prazer que estamos enviando nossa proposta de prestação de serviços técnicos. Agradecemos antecipadamente pela oportunidade, 

certos de que podemos desenvolver uma parceria de confiança, com foco na excelência de atendimento e na alta qualidade dos serviços prestados.

Abaixo detalhamos as informações relativas à nossa proposta.

***PREÇO DETERMINADO PARA AS QUANTIDADES E TIPOS DESCRITOS NO ORÇAMENTO***

42 32201035

Quant. Nome Instrumento Valor TotalValor UnitárioTipo

RASTREÁVELDECIBELÍMETRO 2  125,00  250,00

PRAZO DE EXECUÇÃO..............:

18 DIASCONDIÇÃO DE PAGAMENTO....: VALIDADE DESTE ORÇAMENTO:

Responsável Análise Crítica: 28/01/2021JACQUELINE OKABE GAMBETA

VIDE ANEXO

 30 Dias

Atenção

Total Geral: 250,00 2

*** NO ATO DA APROVAÇÃO DESTE ORÇAMENTO, INFORMAR O E-MAIL PARA ENVIO DA NFS-e (NOTA ELETRÔNICA DE SERVIÇOS) E 

INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO***

 

- O pagamento deverá ser realizado via boleto ou depósito bancário e o vencimento constará na nota fiscal. Caso não receba o boleto até a data 

do vencimento,deverá ser solicitada segunda via do boleto antes do vencimento através do e-mail medicaocuritiba@medicaocuritiba.com.br em 

atenção ao departamento financeiro. 

- Dados para envio de equipamentos:

Nome Fantasia: Medição Soluções Metrológicas Integradas

Razão Social: Calibrabem Ltda. 

CNPJ: 19.691.420/0001-90 

Endereço: Rua João Chaves, 447, Sb 7, Xaxim, Curitiba-PR

CEP 81810-330 Fone: 41 3057-1707

- A entrega e coleta dos equipamentos no Laboratório Medição Curitiba , assim como os custos envolvidos, são de responsabilidade do cliente.

- Prazo de execução dos serviços: 5 dias úteis a contar da data de aprovação formal do orçamento e recebimento dos equipamentos no 

laboratório.

Atenção: Determinados tipos de equipamentos possuem prazo de execução dos serviços de 15 dias úteis, favor consultar escopo. O prazo pode 

sofrer alteração para lotes acima de 20 equipamentos. Para serviços nas instalações do cliente o prazo fica conforme agendamento entre as 

partes.

- Será disponibilizado de forma gratuita acesso ao software gerenciador metrológico Milord Net, para consulta da Rastreabilidade a padrões 

nacionais e internacionais, Certificados de Calibração e gerenciamento de todas as calibrações executadas, através do site: www.milord.com.br

> RASTREABILIDADE A PADRÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE: www.milord.com.br <

VISITE NOSSO SITE: www.medicaocuritiba.com.br
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Orçamento de Calibração Laboratório Medição Curitiba

(41) 3057-1707Telefone: 657654 - 0

28/01/2021Dt. Emissão: 

Nº.:

>>>>>  ACEITE  <<<<<

Aceito o orçamento acima em seus termos condições

Nome: _________________________________________________________

Depto._________________________________________________________

Visto:._________________________________________________________

Cordialmente

Departamento Comercial

JACQUELINE OKABE GAMBETA
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Orçamento de Calibração Laboratório Medição Curitiba

(41) 3057-1707Telefone: 657654 - 0

28/01/2021Dt. Emissão: 

Nº.:

GUIA RESUMIDO PARA ORIENTAÇÃO DO CLIENTE

1 - Condições Gerais Para Serviços de Calibração:

1.1 – Os equipamentos enviados ao laboratório devem estar em perfeito estado de funcionamento para a realização dos serviços de calibração. 

Não nos responsabilizamos pela performance dos equipamentos enviados para calibração.

1.2 - O código de identificação do instrumento deve ser informado pelo cliente no ato do fechamento da proposta. Caso seja fornecida a forma / 

lógica de identificação dos instrumentos, será dada sequência às codificações dos mesmos, sem a necessidade de que sejam especificados um a 

um.

1.3 - A periodicidade da calibração deve ser informada pelo cliente no ato do fechamento da proposta através de e -mail ou contato verbal com a 

área técnica. Esta informação permitirá que a contratada faça o gerenciamento dos instrumentos e gere as etiquetas dos mesmos, de forma que o 

cliente seja informado com 30 dias de antecedência sobre o vencimento das calibrações.

1.4 - Se o critério de aceitação ou limite de erro permissível for informado pelo cliente (opcional), este possibilitará que conste no certificado de 

calibração um laudo de aprovação ou reprovação. Regra de decisão para conformidade caso o limite de erro seja previamente informado pelo 

ciente: Se (Limite de Erro) > ou = (Erro + Incerteza) = “Instrumento Aprovado”. Se (Limite de Erro) < (Erro + Incerteza) = “Instrumento Reprovado”. O 

“Erro + Incerteza” é obtido pelo laboratório no processo de calibração. Caso esta informação não seja fornecida, o certificado será emitido sem o 

laudo, e a aprovação ou reprovação ficará a critério da análise do cliente. Se necessário, o cliente poderá informar sua própria regra de decisão.

1.5 - Os serviços de calibração e medição são realizados conforme procedimentos internos do laboratório. Caso queira tomar conhecimento do 

método utilizado favor entrar em contato.

1.6 - Em casos específicos, os preços podem sofrer alteração após a análise técnica dos equipamentos, durante o processo de recebimento. 

Nestes casos o cliente será imediatamente informado, e nova negociação será feita entre as partes antes do prosseguimento dos serviços.

1.7 – Após o término da execução dos serviços, os certificados de calibração / documentos gerados serão enviados por e-mail e disponibilizados 

digitalmente no site: www.milord.com.br

2 - Condições Específicas para Serviços nas Instalações do Cliente:

2.1 - É importante que as quantidades e tipos de equipamentos sejam as mesmas que as aprovadas no orçamento.

2.2 - Os equipamentos devem estar disponíveis para calibração na data e hora agendadas, preferencialmente já retirados das máquinas, caso 

necessário.

2.3 - O cliente deve disponibilizar pessoal responsável para a operação de máquinas, e a retirada e reinstalação dos equipamentos a serem 

calibrados, caso necessário. Nossos técnicos não são autorizados a desmontar / montar máquinas ou painéis para a retirada de equipamentos 

para calibração.

2.4 - O cliente deve disponibilizar ambiente climatizado ou com condições ambientais adequadas à execução dos serviços.

2.5 - O cliente deve informar a necessidade de integração dos funcionários e envio de documentação do laboratório para acesso às suas 

instalações, com antecedência mínima de 24 horas.

2.6 - O cliente deve fornecer as condições adequadas para que os técnicos enviados possam executar os serviços sem prejuízo de tempo. Caso 

fique constatado prejuízo de tempo por questões de responsabilidade do cliente, como indisponibilidade dos equipamentos para calibração, ou 

demora na liberação do início dos serviços superior a 30 min, serão cobradas horas técnicas adicionais, no valor de R$ 150,00 por hora, e sem 

fração de hora. No caso de o técnico chegar ao cliente na data e hora agendadas para a realização dos serviços, e não poder realizar os serviços 

por impossibilidade do cliente, além das horas técnicas, será também cobrada taxa de deslocamento.

2.7 – Os valores apresentados neste orçamento são para atendimento em horário comercial, das 8 h às 17 h.

3. Serviços de Manutenção:

Durante o serviço de calibração, se for constatada necessidade de manutenção de algum equipamento, o caso será analisado e negociado entre 

as partes, e orçamento específico de manutenção poderá ser apresentado.
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

para prosseguimento
 

03 de fevereiro de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por CELSO CIESLAK, Presidente , em 03/02/2021, às
10:36, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1086832 e o código CRC 14C6EDD5.
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao (À)

Departamento de Trânsito - AMTT

 

Para verificar  quantos aos orçamentos anexados, pois os mesmos estão com
valores discrepantes entre si.

Entre os orçamentos, o valor  deve  ter um parâmetro, por ser o mesmo
serviço os valores devem estar aproximados para que se comprove a mesma qualidade.

Conforme a verificação, providenciar contrato social e certidões negativas do
melhor preço.

 
03 de fevereiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SANDRA REGINA PEDROSA RAKOVICZ,
Agente de Trânsito l, em 03/02/2021, às 11:50, horário oficial de brasília, conforme o Decreto
Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1087273 e o código CRC F6079637.

Cota do Processo AMTT/CLIC 1087273         SEI SEI72321/2020 / pg. 50



 

 
Departamento de Trânsito - AMTT

Ao (À)

@destinatarios_quebra_linha@

 

Setor de Licitação;

Em relação aos orçamentos; são dois laboratórios do Paraná e um de São
Paulo;

É preciso avaliar que será necessario levar o aparelho e busca-lo devido
situações da pandemia e correios.

Como em explicação via telefone os orçamentos estão corretos; porem são
poucos laboratórios credenciados pelo IPEM em cada estado. 

Lembrando que todos os laboratórios emitem um Laudo posterior a aferição;
assim sendo responsáveis por este Laudo.

Estará sendo anexado a este SEI  ( Anexos 1089283-1089289) o Contrato
social e as negativas do laboratório que apresentou menor valor;

Grata;

ATT;

 
03 de fevereiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SILVIA CRISTINA BORGES, Coordenadora do
Centro de Atualização de Policia de Transito, em 03/02/2021, às 18:58, 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 1088441 e o código CRC E13C676D.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: CALIBRABEM LTDA
CNPJ: 19.691.420/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:42:59 do dia 16/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/06/2021.
Código de controle da certidão: 209B.AF2A.F4FA.FB07
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF

Inscrição: 19.691.420/0001-90
Razão Social: CALIBRABEM LTDA ME
Endereço: RUA JOAO CHAVES 447 CASA 07 / XAXIM / CURITIBA / PR / 81810-330

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de
maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação
regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a
contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/12/2020 a 07/01/2021 
 
Certificação Número: 2020120903425347892241

Informação obtida em 15/12/2020 17:18:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de
autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: CALIBRABEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.691.420/0001-90
Certidão nº: 16022017/2020
Expedição: 14/07/2020, às 10:06:56
Validade: 09/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que CALIBRABEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no
CNPJ sob o nº 19.691.420/0001-90, NÃO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/01/2016 10:38 SOB Nº 20157578615.
PROTOCOLO: 157578615 DE 12/01/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR157578615. NIRE: 41207785019.
CALIBRABEM LTDA ME

             Libertad Bogus
            SECRETÁRIA GERAL
          CURITIBA, 12/01/2016
       www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificaçãoAnexo  (1089289)         SEI SEI72321/2020 / pg. 57



                                                              
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/01/2016 10:38 SOB Nº 20157578615.
PROTOCOLO: 157578615 DE 12/01/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR157578615. NIRE: 41207785019.
CALIBRABEM LTDA ME

             Libertad Bogus
            SECRETÁRIA GERAL
          CURITIBA, 12/01/2016
       www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificaçãoAnexo  (1089289)         SEI SEI72321/2020 / pg. 58



                                                              
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/01/2016 10:38 SOB Nº 20157578615.
PROTOCOLO: 157578615 DE 12/01/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR157578615. NIRE: 41207785019.
CALIBRABEM LTDA ME

             Libertad Bogus
            SECRETÁRIA GERAL
          CURITIBA, 12/01/2016
       www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificaçãoAnexo  (1089289)         SEI SEI72321/2020 / pg. 59



A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

                                                                  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/01/2016 10:38 SOB Nº 20157578615.
PROTOCOLO: 157578615 DE 12/01/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR157578615. NIRE: 41207785019.
CALIBRABEM LTDA ME

             Libertad Bogus
            SECRETÁRIA GERAL
          CURITIBA, 12/01/2016
       www.empresafacil.pr.gov.br
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Cadastro de Inscrições Estaduais Data/Hora Host CELEPAR
16/12/2019 - 08 54 47

Informações do Contribuinte
Inscrição Estadual 90655570-00 Inscrição CNPJ 19.691.420/0001-90
Nome Empresarial Calibrabem Ltda Me

Endereço Rua Joao Chaves, 447. Casa 07. Xaxim
81810-330 - Curitiba - PR

Telefone (41)3569-7070
E-mail CONTATO@BARCENACONTABILIDADE.COM.BR
Atividade Econômica
Principal

4669-9/99 - Comercio Atacadista de Outras Maquinas e Equipamentos não
Especificados Anteriormente Partes e Pecas

Características do
Estabelecimento Unidade Produtiva com Atividade no Local

Formas de Atuação Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)
Início das Atividades 02/2014  

Código SRP Atual: 1.2520.203 - Desde 07/2016
Situação Cadastral
Atual: Ativo  - Desde 02/2014

Regime Pagamento
Atual:

2520.203  - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do
Mes+2 - Desde 07/2016

SPED (EFD, NF-e, CT-
e, NFC-e): Maiores informações clique aqui
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https://www.arinternet.pr.gov.br/cadicms/_c_cadicmssped.asp?wcadicms=9065557000&wcnpj=19691420000190&nomeempresarial=CALIBRABEM%20LTDA%20ME


03/05/2019 Consulta Dados - CIC - Extrato

www2.curitiba.pr.gov.br/gtm/PMAT_ISS_Consulta/(S(q2tu3uq2brpxup45zmfx4oyl))/frmExtrato.aspx?TipoExtrato=1 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

 

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
NOME EMPRESARIAL

CALIBRABEM LTDA - ME
INSCRIÇÃO MUNICIPAL CNPJ

14 01 686.922-1 19.691.420/0001-90
ENDEREÇO NÚMERO

R. JOÃO CHAVES 447
UNIDADE ANDAR COMPLEMENTO BAIRRO CEP

07   XAXIM 81810-330
INÍCIO DA ATIVIDADE SITUAÇÃO DO CADASTRO

21/01/2014 ATIVA
TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMAS DE ATUAÇÃO

OUTROS
ATIVIDADES

AS ATIVIDADES SOLICITADAS DEVERÃO SER EXERCIDAS CONFORME A FORMA DE ATUAÇÃO INFORMADA
C.33.1.9-8/00.00 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS

ANTERIORMENTE
G.46.6.9-9/99.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS

ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
C.33.1.2-1/02.00 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE
C.33.1.3-9/99.00 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
C.33.1.4-7/99.00 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS

NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
P.85.9.9-6/04.00 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

 
Emitido Eletronicamente via Internet 

03/05/2019 - 17:03:07
Versão P.2.0.1.10.1723 (30/07/2018)
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 19.691.420/0001-90

Razão
Social:

CALIBRABEM LTDA ME

Endereço: RUA JOAO CHAVES 447 CASA 07 / XAXIM / CURITIBA / PR / 81810-330

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei  8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O  presente  Certificado  não  servirá  de  prova  contra  cobrança  de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/02/2021 a 05/03/2021

Certificação Número: 2021020404002617255836

Informação obtida em 11/02/2021 11:20:02

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/consultaEmpregador.jsf

1 of 1 11/02/2021 11:20
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CERTIDÃO Nº:

EMITIDA EM:

VÁLIDA ATÉ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: CALIBRABEM LTDA - ME

CNPJ: 19.691.420/0001-90

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 686922-1
ENDEREÇO: R. JOÃO CHAVES, 447 CS 07 - XAXIM, CURITIBA, PR
FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

É  expedida esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS, em nome
do sujeito passivo inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no
Município de Curitiba.

Certidão expedida com base no Decreto nº 670/2012, de 30/04/2012.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto
Predial   Territorial  Urbano -  IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos -  ITBI  e
Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais.

57260/2021

11/02/2021

10/06/2021

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: 545A.D544.B368.4D18-9.BDF2.5D56.4AC3.920D-6

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço
http://www.curitiba.pr.gov.br - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a
períodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela internet gratuitamente.

Firefox http://www5.curitiba.pr.gov.br/gtm/certidaonegativa/frmListarCertidoes....

1 of 2 11/02/2021 11:30
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Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Divisão de Licitações 

Rua Doutor Colares esquina Balduíno Taque, 445  – 1º Andar  –  

Centro      Fone: (42) 3220-1035  ramal 2035  

 
 

 
Minuta de Dispensa/2021 

Sandra Regina Pedrosa Rakovicz 

 
 

1 
 

MINUTA DE DISPENSA   /2021 

 

OBJETO: Aferição de 02 (dois) decibelímetros para  o Departamento de Trânsito - COTRAN 

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

CONTRATADA: CALIBRAGEM LTDA - ME 

CNPJ:19.691.420/0001-90 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

1. GERAIS: 

a) Display de cristal líquido (LCD 1999) com iluminação e barra gráfica; 

b) Resolução e atualização do display: 0,1dB/2 vezes por segundo; 

c) Funções: decibel de 30 a 130 dB, armazenamento de dados (data logger até 32.000 

registros), valor máximo e mínimo (MAX/MIN), ‘congelamento” da leitura (HOLD), 

desligamento automático após 15 minutos (Auto power Off), indicação de ‘sobre- 80 

aescala (OVER) e sub-escala (UNDER)’ e interface USB; 

d) Segue padrão das normas IEC-61672 classe 2; 

e) Microfone do tipo capacitivo com 12,5 mm de diâmetro (¹/² polegada); 

f) Temperatura de operação: de 0º a 40ºC; 

g) Umidade de operação: menor que 90% sem condensação; 

h) Alimentação: uma bateria de 9v, adaptador de 9VDC; 

i) Indicação de bateria fraca: o símbolo ‘ ‘ será exibido no display; 

j) Resposta em frequência: de  31,5Hz até  8kHz; 

k) Escalas: 30 a 80dB, 50 a 100db e 80 a 130dB e automática de 30 a 130 dB com 

resolução de 0,1dB; 

l) Saída analógica: AC: 1 Vrms/DC: 10mV/dB (jack P2  3,5mm); 

m) Dimensões 

2. TÉCNICAS: 

a) Exatidão +- 1,4 dB (94 dB/1kz); 

b) Especificações das opções “A” e “C”.: 

I. Na opção “A” o DL-4200 irá  simular a curva de resposta do ouvido humano.  

Opção para medir o ruído ambiente; 
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Município de Ponta Grossa 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Divisão de Licitações 

Rua Doutor Colares esquina Balduíno Taque, 445  – 1º Andar  –  

Centro      Fone: (42) 3220-1035  ramal 2035  

 
 

 
Minuta de Dispensa/2021 

Sandra Regina Pedrosa Rakovicz 

 
 

2 
 

II. Na opção “C” a curva  de resposta do DL-4200 será praticamente plana. Opção 

para medir o ruído gerado por máquinas e equipamentos. 

JUSTIFICATIVA: os decibelímetros são utilizados no dia a dia,  dos trabalhos realizados da 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes pelos agentes de Trânsito,  para medição de 

sons em vias públicas. Também quando das solicitações via Central de atendimento de 

Trânsito - COTRAN, pelos munícipes. 

E para uma medição correta é necessário que os equipamentos estejam  com bom 

funcionamento e aferidos, sendo também exigência do Inmetro  que seja, pelos laboratórios 

credenciados pelo mesmo. 

Valor unitário: R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) 

VALOR TOTAL: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) 

FUNDAMENTO: Artigo 24,        da Lei Federal 8.666/93 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: SEI 72.321/2020 

PARECER: 

FISCAL: Silvia Cristina Borges e suplente Debora Galdino 

PRAZO: 20 (vinte) dias 

ENTREGA: a Autarquia Municipal de Trânsito será responsável  em levar/buscar  até o 

laboratório, quando do agendamento para realização dos serviços. 

Contato: telefone (42) 3220-1035 ramal 2020 com Silvia ou Débora em horário de expediente 

das  8h00m às  17h00m, de segunda a sexta feira. 

PAGAMENTO: Após a realização dos serviços e atestado pelo fiscal de recebimento, com a 

solicitação protocolada pela empresa na Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, 

juntamente com os documentos exigidos. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

23.005.15.451.0194.2221 – Manutençlão das Atividades Sistema Viário 

 33.90.39 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica 

Red: 126    Sub: 17 00   Fonte 509 

Ponta Grossa,  

 

CELSO CIESLAK 

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

Ao (À)

Gabinete da Presidência - AMTT

 

Para providências quanto ao Parecer Jurídico
 

11 de fevereiro de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por SANDRA REGINA PEDROSA RAKOVICZ,
Agente de Trânsito l, em 11/02/2021, às 13:35, horário oficial de brasília, conforme o Decreto
Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1107926 e o código CRC F5FE4518.
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Assessoria Jurídica

 

Para providências do parecer juridico
 

11 de fevereiro de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por CELSO CIESLAK, Presidente , em 11/02/2021, às
14:13, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1108195 e o código CRC 770C4C55.
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Assessoria Jurídica

Ao (À)

Departamento de Trânsito - AMTT

Para instruir o pedido conforme já orientado.

 
17 de fevereiro de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por MARCIA GOMES GUIMARAES, Procuradora, em
17/02/2021, às 10:58, 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 1121023 e o código CRC 3691AE8C.
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Orçamento de Calibração Laboratório Medição Curitiba

(41) 3057-1707Telefone: 657654 - 1

28/01/2021Dt. Emissão: 

Nº.:

Contratante:

A/C Sr(a):

Endereço:

Cidade:

CNPJ / CPF:

Fone:

Email:

Bairro:

CEP: Estado:

Insc. Estadual:

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

Lidiane

42 32201035

deptran.pg@hotmail.com

Rua Doutor Colares,750, Centro

Ponta Grossa PR 84010010

05.073.426/0001-99

Solicitante:

Endereço:

Cidade:

CNPJ / CPF:

Fone:

Bairro:

CEP:Estado:

Insc. Estadual:

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

Rua Doutor Colares,750, Centro

84010010Ponta Grossa PR

05.073.426/0001-99

É com imenso prazer que estamos enviando nossa proposta de prestação de serviços técnicos. Agradecemos antecipadamente pela oportunidade, 

certos de que podemos desenvolver uma parceria de confiança, com foco na excelência de atendimento e na alta qualidade dos serviços prestados.

Abaixo detalhamos as informações relativas à nossa proposta.

***PREÇO DETERMINADO PARA AS QUANTIDADES E TIPOS DESCRITOS NO ORÇAMENTO***

42 32201035

Quant. Nome Instrumento Valor TotalValor UnitárioTipo

RASTREÁVELDECIBELÍMETRO 2  125,00  250,00

PRAZO DE EXECUÇÃO..............:

18 DIASCONDIÇÃO DE PAGAMENTO....: VALIDADE DESTE ORÇAMENTO:

Responsável Análise Crítica: 22/02/2021JACQUELINE OKABE GAMBETA

VIDE ANEXO

 30 Dias

Atenção

Total Geral: 250,00 2

*** NO ATO DA APROVAÇÃO DESTE ORÇAMENTO, INFORMAR O E-MAIL PARA ENVIO DA NFS-e (NOTA ELETRÔNICA DE SERVIÇOS) E 

INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO***

 

- O pagamento deverá ser realizado via boleto ou depósito bancário e o vencimento constará na nota fiscal. Caso não receba o boleto até a data 

do vencimento,deverá ser solicitada segunda via do boleto antes do vencimento através do e-mail medicaocuritiba@medicaocuritiba.com.br em 

atenção ao departamento financeiro. 

- Dados para envio de equipamentos:

Nome Fantasia: Medição Soluções Metrológicas Integradas

Razão Social: Calibrabem Ltda. 

CNPJ: 19.691.420/0001-90 

Endereço: Rua João Chaves, 447, Sb 7, Xaxim, Curitiba-PR

CEP 81810-330 Fone: 41 3057-1707

- A entrega e coleta dos equipamentos no Laboratório Medição Curitiba , assim como os custos envolvidos, são de responsabilidade do cliente.

- Prazo de execução dos serviços: 5 dias úteis a contar da data de aprovação formal do orçamento e recebimento dos equipamentos no 

laboratório.

Atenção: Determinados tipos de equipamentos possuem prazo de execução dos serviços de 15 dias úteis, favor consultar escopo. O prazo pode 

sofrer alteração para lotes acima de 20 equipamentos. Para serviços nas instalações do cliente o prazo fica conforme agendamento entre as 

partes.

- Será disponibilizado de forma gratuita acesso ao software gerenciador metrológico Milord Net, para consulta da Rastreabilidade a padrões 

nacionais e internacionais, Certificados de Calibração e gerenciamento de todas as calibrações executadas, através do site: www.milord.com.br

> RASTREABILIDADE A PADRÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE: www.milord.com.br <

VISITE NOSSO SITE: www.medicaocuritiba.com.br
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Orçamento de Calibração Laboratório Medição Curitiba

(41) 3057-1707Telefone: 657654 - 1

28/01/2021Dt. Emissão: 

Nº.:

>>>>>  ACEITE  <<<<<

Aceito o orçamento acima em seus termos condições

Nome: _________________________________________________________

Depto._________________________________________________________

Visto:._________________________________________________________

Cordialmente

Departamento Comercial

JACQUELINE OKABE GAMBETA
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Orçamento de Calibração Laboratório Medição Curitiba

(41) 3057-1707Telefone: 657654 - 1

28/01/2021Dt. Emissão: 

Nº.:

GUIA RESUMIDO PARA ORIENTAÇÃO DO CLIENTE

1 - Condições Gerais Para Serviços de Calibração:

1.1 – Os equipamentos enviados ao laboratório devem estar em perfeito estado de funcionamento para a realização dos serviços de calibração. 

Não nos responsabilizamos pela performance dos equipamentos enviados para calibração.

1.2 - O código de identificação do instrumento deve ser informado pelo cliente no ato do fechamento da proposta. Caso seja fornecida a forma / 

lógica de identificação dos instrumentos, será dada sequência às codificações dos mesmos, sem a necessidade de que sejam especificados um a 

um.

1.3 - A periodicidade da calibração deve ser informada pelo cliente no ato do fechamento da proposta através de e -mail ou contato verbal com a 

área técnica. Esta informação permitirá que a contratada faça o gerenciamento dos instrumentos e gere as etiquetas dos mesmos, de forma que o 

cliente seja informado com 30 dias de antecedência sobre o vencimento das calibrações.

1.4 - Se o critério de aceitação ou limite de erro permissível for informado pelo cliente (opcional), este possibilitará que conste no certificado de 

calibração um laudo de aprovação ou reprovação. Regra de decisão para conformidade caso o limite de erro seja previamente informado pelo 

ciente: Se (Limite de Erro) > ou = (Erro + Incerteza) = “Instrumento Aprovado”. Se (Limite de Erro) < (Erro + Incerteza) = “Instrumento Reprovado”. O 

“Erro + Incerteza” é obtido pelo laboratório no processo de calibração. Caso esta informação não seja fornecida, o certificado será emitido sem o 

laudo, e a aprovação ou reprovação ficará a critério da análise do cliente. Se necessário, o cliente poderá informar sua própria regra de decisão.

1.5 - Os serviços de calibração e medição são realizados conforme procedimentos internos do laboratório. Caso queira tomar conhecimento do 

método utilizado favor entrar em contato.

1.6 - Em casos específicos, os preços podem sofrer alteração após a análise técnica dos equipamentos, durante o processo de recebimento. 

Nestes casos o cliente será imediatamente informado, e nova negociação será feita entre as partes antes do prosseguimento dos serviços.

1.7 – Após o término da execução dos serviços, os certificados de calibração / documentos gerados serão enviados por e-mail e disponibilizados 

digitalmente no site: www.milord.com.br

2 - Condições Específicas para Serviços nas Instalações do Cliente:

2.1 - É importante que as quantidades e tipos de equipamentos sejam as mesmas que as aprovadas no orçamento.

2.2 - Os equipamentos devem estar disponíveis para calibração na data e hora agendadas, preferencialmente já retirados das máquinas, caso 

necessário.

2.3 - O cliente deve disponibilizar pessoal responsável para a operação de máquinas, e a retirada e reinstalação dos equipamentos a serem 

calibrados, caso necessário. Nossos técnicos não são autorizados a desmontar / montar máquinas ou painéis para a retirada de equipamentos 

para calibração.

2.4 - O cliente deve disponibilizar ambiente climatizado ou com condições ambientais adequadas à execução dos serviços.

2.5 - O cliente deve informar a necessidade de integração dos funcionários e envio de documentação do laboratório para acesso às suas 

instalações, com antecedência mínima de 24 horas.

2.6 - O cliente deve fornecer as condições adequadas para que os técnicos enviados possam executar os serviços sem prejuízo de tempo. Caso 

fique constatado prejuízo de tempo por questões de responsabilidade do cliente, como indisponibilidade dos equipamentos para calibração, ou 

demora na liberação do início dos serviços superior a 30 min, serão cobradas horas técnicas adicionais, no valor de R$ 150,00 por hora, e sem 

fração de hora. No caso de o técnico chegar ao cliente na data e hora agendadas para a realização dos serviços, e não poder realizar os serviços 

por impossibilidade do cliente, além das horas técnicas, será também cobrada taxa de deslocamento.

2.7 – Os valores apresentados neste orçamento são para atendimento em horário comercial, das 8 h às 17 h.

3. Serviços de Manutenção:

Durante o serviço de calibração, se for constatada necessidade de manutenção de algum equipamento, o caso será analisado e negociado entre 

as partes, e orçamento específico de manutenção poderá ser apresentado.
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ORÇAMENTO DE SERVIÇOS NÚMERO: C00450/2021

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTECliente:

Contato:

Departamento:

Nota Fiscal:

F.A. K&L:

Garantia dos Serviços:

Validade do Orçamento:

Prazo de Pagamento:

Data de Emissão:

1 - DADOS DO CLIENTE E CONDIÇÕES GERAIS PARA OS SERVIÇOS:

30DIAS

22/02/2021

SILVIA BORGES (3220-1035 )

SEÇÃO DE EDUCAÇÃO

NF A EMITIR

90 DIAS

CONSULTA

30 DIAS

Forma de Contrato: SEM CONTRATO

Página 1 de 2

FSQ-7.01.01, revisão 006

2 - INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS:

* A entrega dos equipamentos na K&L e posterior coleta é de Responsabilidade do Cliente, devendo indicar a transportadora e 
custear as despesas de frete.

· Lembramos que o serviço será iniciado a partir da sua aprovação e o Prazo de Entrega começa a contar a 
partir da sua resposta.
· Para aprovação, preencher os dados abaixo e enviar pelo e-mail: comercial.sjp@kellab.com.br
* Preços sujeitos a alterações após Análise em nosso Laboratório.

3 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

DescriçãoItem Serviço
Prazo de
Entrega

(dias úteis)
Qtde. Valor Total

Valor
Unitário

DECIBELÍMETRO 94 a 114dB - CALIBRAÇÃO
Calibração elétrica e acústica do medidor por meio de comparação com calibrador
de nível sonoro padrão, conforme procedimento PSQ-ACV.01. Capacidade de
Medição e Calibração: em função do parâmetro avaliado (conforme escopo no site
www.kellab.com.br)..

1 A 5 2 R$ 358,00 R$ 716,00

TOTAL: R$ 716,00

4 - LEGENDAS DO SERVIÇO:

NOTA: Serão emitidos documentos (certificados de calibração e/ou relatórios de ensaio) conforme especificado para cada serviço.

A - Acreditado pela CGCRE (RBC)

5 - INFORMAÇÕES TÉCNICAS :

* As calibrações acreditadas RBC serão realizadas pelos Laboratórios da K&L conforme seu escopo.

A acreditação de um laboratório junto à RBC (Rede Brasileira de Calibração) atesta que o laboratório 
implementou e cumpre os requisitos normativos da NBR ISO/IEC 17025, além dos demais documentos 
normativos do Inmetro. A acreditação subentende a comprovação da competência técnica, credibilidade e 
capacidade operacional do laboratório, e a rastreabilidade das medições ao SI (Sistema Internacional de 
Unidades).
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ORÇAMENTO DE SERVIÇOS NÚMERO: C00450/2021

Página 2 de 2

FSQ-7.01.01, revisão 006

7 - INFORMAÇÕES TÉCNICAS :

* Para Calibração é necessario que sua empresa forneça códigos para todos os intrumentos. Se houver uma relação, enviar 
juntamente com o Lote.
* Para Equipamentos eletrônicos enviar com o instrumento a fonte de alimentação elétrica especificando a tensão de entrada.

LILIAN NARLOCK LAZZAROTTO
ADMINISTRATIVO

ANÁLISE CRÍTICA
GERÊNCIA

Nº do Pedido Nome do Reponsável Rubrica Data Indicação do Transporte

6 - APROVAÇÃO (USO EXCLUSIVO DO CLIENTE)
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Departamento de Trânsito - AMTT

Ao (À)

Assessoria Jurídica

Prezada;

     Sob a cota de nº 1121023 tem se a informar que o Instituto de Pesos e Medidas do Estado
do Paraná, o qual que se encontra em reforma ( sem efetuar aferições) nos relatou através de
contato telefônico; que a aferição de decibilimetros só é efetuada por laboratórios credenciados;
estes que são localizados através do site       

 "www.inmetro.gov.br/laboratórios";

Foram localizados até então dois laboratórios credenciados no Paraná, seguem orçamentos
destes com valores e datas atualizados;      sob anexo 1158946/2021;

Segue a observação que o envio dos aparelhos; este é feito por correio/sedex, porem após
aferidos sendo dois (02) decibílimetros, é de responsabilidade do órgão ir retirá-lo;

                                                                                                                                                          À
disposição;

 Atensiosamente;

 
04 de março de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SILVIA CRISTINA BORGES, Coordenadora do
Centro de Atualização de Policia de Transito, em 06/04/2021, às 16:22, 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 1158951 e o código CRC 60AFC5F4.
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Assessoria Jurídica

Ao (À)

Departamento de Trânsito - AMTT

            O pedido deve ser instruído conforme já orientado a este setor, reiterando a cota de
mov. 1121023 e esclarecendo que as informações são imprescindíveis para a caracterização
da modalidade licitatória a ser adotada.

 
15 de março de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por MARCIA GOMES GUIMARAES, Procuradora, em
15/03/2021, às 14:20, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1181773 e o código CRC 7D813549.
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PROCURADORIA MUNICIPAL 

 
PARECER              1 

PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – SEI No 72321/2020 

ASSUNTO: Dispensa de licitação 

REQUERENTE: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

 

PARECER Nº 035/2.021 

     Tratam-se os presentes autos de procedimento para 

contratação de empresa para aferição/calibração de 02 (dois) equipamentos de 

decibelímetros, os quais serão utilizados pelo Departamento de Trânsito desta Autarquia. 

A presente análise segue os termos da Lei Federal n.º 

8.666/1993, conforme autorizado pelo inc. II do art. 193 da nova Lei de licitações sob nº 

14.133/2021, sem prejuízo do disposto em seu art. 191.  

Ressalta-se ainda, que a Lei escolhida deverá ser indicada 

expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a 

aplicação combinada da nova Lei, conforme preceitua o art. 191 da Lei Federal n.º 

14.133/2021. 

A responsável pelo projeto básico justificou na cota de mov. 

1158951 a juntada de apenas 02 (dois) orçamentos.  

Será utilizado para esta dispensa o orçamento de menor valor 

anexado ao presente protocolado. 

A dotação orçamentária foi informada pelo setor de 

contabilidade na cota de mov. 1039670. 

É o Relatório. 

    Inicialmente, cumpre salientar que o presente parecer tomou 

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

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

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

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

aspectos de natureza eminentemente técnica ou administrativa. 
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PROCURADORIA MUNICIPAL 

 
PARECER              2 

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

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

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

documento público, com presunção de veracidade. 

Pois bem. Estabeleceu o art. 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal a obrigatoriedade de realização de procedimento licitatório para contratações 

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

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

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

        Sendo assim, o legislador Constituinte admitiu a possibilidade 

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

Administração Pública a celebrar contratações diretas sem a concretização de certame 

licitatório. 

É o que ocorre nos casos de despesas de pequeno valor 

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

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

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

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

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

8.666/1993. 

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

 
PARECER              3 

a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento  e setenta e seis 
mil reais); 
 
b) na modalidade tomada de preços - até R$ 1.430.00 0,00 (um milhão, 
quatrocentos e trinta mil reais); e 
 
c) na modalidade concorrência - acima de R$ 1.430.0 00,00 (um milhão, 
quatrocentos e trinta mil reais).  

 
Art. 24.  É dispensável a licitação: 
 
II - para outros serviços e compras de valor até 10 % (dez por cento) do 
limite previsto na alínea "a", do inciso II do arti go anterior e para 
alienações, nos casos previstos nesta Lei,  desde que não se 
refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou a lienação 
de maior vulto que possa ser realizada de uma só 
vez;  (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)  

 

Portanto, é dispensável a licitação quando o valor da 

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

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

 

       Importante ressaltar que a dispensa de licitação, como 

modalidade de contratação direta, exige um procedimento prévio e determinado, destinado 

a assegurar a prevalência dos princípios jurídicos fundamentais, em que é imprescindível 

a observância de etapas e formalidades legais. 

 

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

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

      Nesse sentido, Marçal Justen Filho1: 

 
(...) os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação envolvem, 
na verdade, um procedimento especial e simplificado para seleção 
do contrato mais vantajoso para a Administração Pública. Há uma 
série ordenada de atos, colimando selecionar a melhor proposta e 
o contratante mais adequado. ‘Ausência de licitação’ não significa 
desnecessidade de observar formalidades prévias (tais como 
verificação da necessidade e conveniência da contratação 
disponibilidade recursos etc.). Devem ser observados os princípios 
fundamentais da atividade administrativa, buscando selecionar a 
melhor contração possível, segundo os princípios da licitação. 

  

   E mais adiante arremata o referido autor: 

 

(...) a Administração deverá definir o objeto a ser  contratado e as 
condições contratuais a serem observadas. A maior diferença 
residirá em que os atos internos conduzirão à contratação direta, 
em vez de propiciar prévia licitação. Na etapa externa, a 
Administração deverá formalizar a contratação. 
 

                                      
1  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 

 
       Ademais como em qualquer contratação direta, o preço 

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

nos autos, eis que a validade da contratação depende da razoabilidade do preço a ser 

desembolsado pela Administração Pública. 

 

     Com o intuito de que sejam preservadas as condições 

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

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

de regularidade perante o FGTS. 

                             

        Portanto, esclarecemos que a modalidade de compra direta 

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

requisitos preenchidos tendo por baliza os documentos acostados pelo técnico 

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

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

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

irregularidades. 

     

Incumbe-nos alertar que qualquer solicitação para aquisição 

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

caput do art. 37 da Constituição Federal.  

 

Ainda, devem-se respeitar os ditames do artigo 60 da Lei nº 

4.320/64, que veda a realização de despesa sem expedição prévia de empenho. 

      

Uma vez adotadas as providências assinaladas e se 

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

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

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

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

           

É O PARECER. 
 
       AMTT, 09 de abril 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 035/2021, anexado no mov. 1232561.

 
09 de abril de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por MARCIA GOMES GUIMARAES, Procuradora, em
09/04/2021, às 16:25, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1232564 e o código CRC C69583BB.
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Ciente para providencias
 

12 de abril de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por CELSO CIESLAK, Presidente , em 12/04/2021, às
12:03, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1234503 e o código CRC BEC2D32E.
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Coordenadoria de Licitação - AMTT

Ao 

Departamento de Trânsito

A/C SILVIA: Para ciência do Parecer Jurídico.

 
12 de abril de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
12/04/2021, às 12:12, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1234571 e o código CRC F78DD836.
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Departamento de Trânsito - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

                          Ciente;

 

Atenciosamente;

 
14 de abril de 2021

 

Documento assinado eletronicamente por SILVIA CRISTINA BORGES, Coordenadora do
Centro de Atualização de Policia de Transito, em 14/04/2021, às 13:12, horário oficial de
brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1241151 e o código CRC C9C30716.
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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 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2021 

OBJETO: Aferição de 02 (dois) decibelímetros para o Departamento de Trânsito – COTRAN. 

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.  

CONTRATADA: CALIBRAGEM LTDA - ME CNPJ:19.691.420/0001-90. 

DESCRIÇÃO DO OBJETO:  

1. GERAIS: a) Display de cristal líquido (LCD 1999) com iluminação e barra gráfica; b) Resolução e 

atualização do display: 0,1dB/2 vezes por segundo; c) Funções: decibel de 30 a 130 dB, 

armazenamento de dados (data logger até 32.000 registros), valor máximo e mínimo (MAX/MIN), 

‘congelamento” da leitura (HOLD), desligamento automático após 15 minutos (Auto power Off), 

indicação de ‘sobre- 80 aescala (OVER) e sub-escala (UNDER)’ e interface USB; d) Segue padrão 

das normas IEC-61672 classe 2; e) Microfone do tipo capacitivo com 12,5 mm de diâmetro (¹/² 

polegada); f) Temperatura de operação: de 0º a 40ºC; g) Umidade de operação: menor que 90% 

sem condensação; h) Alimentação: uma bateria de 9v, adaptador de 9VDC; i) Indicação de bateria 

fraca: o símbolo ‘ ‘ será exibido no display; j) Resposta em frequência: de 31,5Hz até 8kHz; k) 

Escalas: 30 a 80dB, 50 a 100db e 80 a 130dB e automática de 30 a 130 dB com resolução de 0,1dB; 

l) Saída analógica: AC: 1 Vrms/DC: 10mV/dB (jack P2 3,5mm); m) Dimensões.  

2. TÉCNICAS: a) Exatidão +- 1,4 dB (94 dB/1kz); b) Especificações das opções “A” e “C”.: I. Na 

opção “A” o DL-4200 irá simular a curva de resposta do ouvido humano. Opção para medir o ruído 

ambiente; 

II. Na opção “C” a curva de resposta do DL-4200 será praticamente plana. Opção para medir o ruído 

gerado por máquinas e equipamentos.  

JUSTIFICATIVA: os decibelímetros são utilizados no dia a dia, dos trabalhos realizados da 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes pelos Agentes de Trânsito, para medição de sons em 

vias públicas. Também quando das solicitações via Central de atendimento de Trânsito - COTRAN, 
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 Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Coordenadoria de Licitações 

Rua Doutor Colares, 750 - esquina com Rua Balduíno Taques, 445    
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pelos munícipes. E para uma medição correta é necessário que os equipamentos estejam com bom 

funcionamento e aferidos, sendo também exigência do Inmetro que seja, pelos laboratórios 

credenciados pelo mesmo.  

VALOR: UNITÁRIO: R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais). TOTAL: R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais). 

FUNDAMENTO: Artigo 24, da Lei Federal 8.666/93. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: SEI 72.321/2020. PARECER: 035/2021. 

FISCAL: Silvia Cristina Borges e suplente Debora Galdino. 

PRAZO: 20 (vinte) dias.  

ENTREGA: a Autarquia Municipal de Trânsito será responsável em levar/buscar até o laboratório, 

quando do agendamento para realização dos serviços. Contato: telefone (42) 3220-1035 ramal 2020 

com Silvia ou Débora em horário de expediente das 8h00m às 17h00m, de segunda a sexta feira. 

PAGAMENTO: Após a realização dos serviços e atestado pelo fiscal de recebimento, com a 

solicitação protocolada pela empresa na Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, juntamente 

com os documentos exigidos.  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.005.15.451.0194.2221 – Manutenção das Atividades Sistema 

Viário 33.90.39 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica Red: 126 Sub: 17 00 Fonte 509. 

Ponta Grossa, 14 de abril de 2021. 

 

 

CELSO CIESLAK 

Presidente da AMTT 
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 

Aos 
Acionistas, Administradores e Conselheiros da 
COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS - CPS  
Ponta Grossa – PR 
 
Opinião 
Examinamos as demonstrações contábeis da COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE 
SERVIÇOS - CPS, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 
2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido 
e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das 
principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.  
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
da COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS - CPS em 31 de dezembro de 2020, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 
Base para opinião 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. 
 
Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional  
A Companhia apresentou Prejuízo Bruto no montante de R$ 2.835.544,03. Desta 
forma, observa-se que a situação financeira e operacional da Companhia merece 
atenção especial, sujeitando-se a continuidade normal dos negócios às gestões que 
venham a ser efetuadas, bem como a eliminação da manutenção de prejuízos 
operacionais. Esses fatores levantam dúvida substancial de que a Companhia tenha 
condições de manter a continuidade normal de suas atividades. A administração da 
Companhia apresenta, através da nota explicativa n0 17, um plano de ação, buscando 
equalizar a relação “receita operacional x custo operacional”. As demonstrações 
contábeis não incluem quaisquer ajustes relativos à realização e.ou classificação dos 
valores de ativos ou quanto aos valores e à classificação de passivos, que seriam 
requeridos no caso de descontinuidade das atividades da Entidade. Nossa opinião não 
está sendo ressalvada em função deste assunto. 
 
Principais assuntos de auditoria 
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, 
foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos 
foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um 
todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, 
não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. 
  

Outros assuntos  
 
Demonstrações do valor adicionado  
As demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2020, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Companhia, 
foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a 
auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de nossa 
opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações 
contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão 
de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração 
do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram 
adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios 
definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às 
demonstrações contábeis.  
 
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior 
As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, 
apresentadas para fins de comparação com o exercício de 31 de dezembro de 2020, 
foram por nós auditadas, onde emitimos relatório sem modificação de opinião datado 
de 15 de abril de 2020. 
 
Responsabilidades da Administração pelas demonstrações contábeis 
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou por erro. 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a 
Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Os responsáveis pela administração da Companhia são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.  
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis. 
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso:  
 

 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada 
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o 
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais; 

 Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia;  

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;  

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições 
futuras podem levar a Companhia a não mais se manterem em continuidade operacional;  

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada;  

 Obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações 
financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião 
sobre as demonstrações contábeis. Somos responsáveis pela direção, supervisão e 
desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.  

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas 
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela 
administração declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, 
incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais 
relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa 
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos 
que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela administração, 
determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria 
das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem 
os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de 
auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, 
ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não 
deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal 
comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da 
comunicação para o interesse público.  
 
Curitiba, 10 de março de 2021.  
 
YSA AUDITORES E ASSOCIADOS SS 
CRC-PR 07.495.0-0 
 
PEDRO ARMANDO DE LIMA FUNES 
CONTADOR CRC-PR 033.119.O-8 

P R O L A R
C O M PA N H I A  D E  H A B I TA Ç Ã O  D E  P O N TA  G R O S S A

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2021
CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: JULIO EDUARDO KELTE – ME - CNPJ: 21.698.285/0001-56
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica, especializada na execução de serviços topográficos 
em imóveis urbanos e de expansão urbana que serão utilizados pela Companhia de Habitação de 
Ponta Grossa para projeto e implantação de empreendimentos habitacionais de interesse social 
e áreas de assentamentos irregulares ou para Regularização Fundiária dentro do município de 
Ponta Grossa – PR.
SERVIÇO: Locação de Linhas de Eixo e Lateral das ruas Siqueira Campos, Padre Ladislau Mai-
buk, Padre Fredolino Beuren. Hilda Camargo dos santos, Vicente de Matos e Nossa Senhora de 
Vila Velha com estaqueamento de 20 em 20 metros no eixo e lateral, sem nivelamento e demarca-
ção das quadras 02, 03 e 04 do loteamento Parque dos Sabiás.
VALOR: R$ 277,21 (duzentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: CONTA CORRENTE Nº 996-1, AGÊNCIA 0400, BANCO CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência do contrato se dará enquanto os preços registrados na Ata de 
Registros de Preços estiverem com sua validade, sendo executado o fornecimento conforme as 
emissões de ordem de serviço/compra por parte da PROLAR. 
INÍCIO DO CONTRATO: 17/02/2021.
LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 004/2020.

MARINÊS KABBAS VIEZZER
Diretor Presidente – PROLAR

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2021
OBJETO: Aferição de 02 (dois) decibelímetros para o Departamento de Trânsito – COTRAN.
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE. 
CONTRATADA: CALIBRAGEM LTDA - ME CNPJ:19.691.420/0001-90.
JUSTIFICATIVA: os decibelímetros são utilizados no dia a dia, dos trabalhos realizados da Au-
tarquia Municipal de Trânsito e Transportes pelos Agentes de Trânsito, para medição de sons em 
vias públicas. Também quando das solicitações via Central de atendimento de Trânsito - COTRAN, 
pelos munícipes. E para uma medição correta é necessário que os equipamentos estejam com 
bom funcionamento e aferidos, sendo também exigência do Inmetro que seja, pelos laboratórios 
credenciados pelo mesmo. 
VALOR: UNITÁRIO: R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais). TOTAL: R$ 250,00 (duzentos e 
cinquenta reais).
FUNDAMENTO: Artigo 24, da Lei Federal 8.666/93. PROCESSO ADMINISTRATIVO: SEI 
72.321/2020. 
PARECER: 035/2021.             FISCAL: Silvia Cristina Borges e suplente Debora Galdino.
PRAZO: 20 (vinte) dias.             ENTREGA: a Autarquia Municipal de Trânsito será responsável 
em levar/buscar até o laboratório, quando do agendamento para realização dos serviços. Contato: 
telefone (42) 3220-1035 ramal 2020 com Silvia ou Débora em horário de expediente das 8h00m às 
17h00m, de segunda a sexta feira. 
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PAGAMENTO: Após a realização dos serviços e atestado pelo fiscal de recebimento, com a so-
licitação protocolada pela empresa na Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, juntamente 
com os documentos exigidos. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.005.15.451.0194.2221 – Manutenção das Atividades Sistema 
Viário 33.90.39 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica Red: 126 Sub: 17 00 Fonte 509.

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

 

Câmara Municipal de Ponta
Grossa

Estado do Paraná

NOTA OFICIAL

A Corregedoria da Câmara Municipal de Ponta Grossa comunica que,
formalizada uma denúncia contra o Vereador Felipe Passos, em razão  da
prática de eventual conduta, em razão dos fatos que menciona.

Ao receber a representação foi designado o Relator para se
manifestar, em exame prévio, sobre o prosseguimento ou não da
representação. O relator opinou pela inadmissibilidade da representação
por falta de elementos de prova, cujo posicionamento foi submetido aos
demais membros da Corregedoria, os quais por unanimidade
acompanharam o voto Relator, esclarecendo que o procedimento foi
arquivado.

Vereador Paulo Balansin

Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal de Ponta Grossa.

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

A

Gabinete do Presidente: para ciencia.

Informática: para lançamento da Dispensa 005/2021 (sei na Integra) no site AMTT.

Financeiro: para ciencia e impressão da Dispensa.

Contabilidade: para ciencia e impressão da Dispensa.

Departamento de Transito: FISCAL Silvia: para ciencia e e impressão da Dispensa. Para
pedido de Nad/Empenho, deverá ser solicitado através de novo SEI.

APÓS RETORNAR A LICITAÇÃO.

 
 

15 de abril de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por SCHEILA TRIERVEILER, Digitador, em
15/04/2021, às 16:03, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1245144 e o código CRC FAEB7C48.
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Gabinete da Presidência - AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Ciente
 

15 de abril de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por CELSO CIESLAK, Presidente , em 15/04/2021, às
16:13, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1245232 e o código CRC 6BEF68C1.
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Contabilidade -AMTT

Ao (À)

Coordenadoria de Licitação - AMTT

 

Ciente
 

16 de abril de 2021
 

Documento assinado eletronicamente por SHALONE LANDMANN PREMEBIDA,
Assistente de Administração II, em 16/04/2021, às 08:50, horário oficial de brasília, conforme o
Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1246093 e o código CRC 7CA2E4CE.
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