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Memorando nº: 07/2019                                                          Curitiba, 18 de junho de 2019 
Protocolo nº 15.843.489-0 
Assunto: DISPENSA DE LICITAÇÃO – Gestão de Manutenção Veicular 

 
 
Senhor Secretário, 

 
 

Face à situação crítica em que se encontra o Contrato Administrativo nº 
256/2015, firmado entre o Governo do Estado do Paraná, por intermédio desta Pasta,  e 
a empresa JMK SERVIÇOS S/A, que visa a prestação de serviços de gerenciamento de 
frota, através de gestão compartilhada, recadastramento da frota veicular ativa e a 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, mediante o credenciamento 
de oficinas, que culminou com a instauração de processo administrativo para a rescisão 
do referido instrumento contratual. 

 
E ainda, considerando que o procedimento licitatório protocolado 

sob o nº 15.709.851-9 que visa a contratação de idêntico objeto, encontra-se em 
trâmite aguardando conclusão, sem que haja neste momento, data precisa para 
tanto, e acrescido à contínua e ininterrupta necessidade de prestar atendimento às 
demandas de manutenção preventiva e corretiva dos veículos das frotas de 48 (quarenta 
e oito) órgãos usuários do citado contrato, faz-se necessária a deflagração da 
contratação emergencial pelo período de até 180 (cento e oitenta) dias, ou até 
conclusão do certame licitatório em andamento, o que ocorrer primeiro, a fim de 
prevenir futuros e incalculáveis prejuízos aos serviços essenciais à coletividade, em 
especial das áreas de Segurança e Saúde. 
 
 
Excelentíssimo Senhor Reinhold Stephanes MM. Secretário de Estado da Administração e da Previdência – SEAP NESTA 
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Assim, diante de tais fatos, e com fundamento no artigo 34, IV da Lei 
Estadual nº 15.608/2007, dirigimo-nos a Vossa Excelência para solicitar, autorização, para 
iniciarmos os procedimentos necessários visando a contratação em caráter emergencial 
por meio de dispensa de licitação, conforme condições apresentadas no Termo de 
Dispensa anexo, o qual foi elaborado por este Departamento, a partir de estudos técnicos 
tendo por base modelos em uso por outros entes da Federação, bem como, pesquisa 
junto a empresas do ramo que atuam no mercado. 

Salienta-se que o valor máximo estimado do objeto para o período de 
até 180 (cento e oitenta) dias é de R$ 38.657.957,20 (trinta e oito milhões, seiscentos e 
cinquenta e sete mil novecentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos) incluindo 
custos de peças, serviços, mão de obra e taxa de administração, para prestação de 
serviço comum de gerenciamento da manutenção, com fornecimento e implantação de 
sistema informatizado e integrado (ambiente web), que compreenda o controle e gestão 
compartilhada mediante Rede Credenciada, para uma frota aproximada de 18.000 
(dezoito mil) unidades, entre veículos, motocicletas, equipamentos agrícolas, 
rodoviários e similares, embarcações e similares, conforme detalhamento nos Anexos 5, 
6, 7, 8, 9 e 10 do Termo de Dispensa. 

 
Informa-se ainda, que as despesas decorrentes da contratação correrão 

por conta das dotações orçamentárias informadas pelos 48 (quarenta e oito) órgãos da 
Administração usuários do contrato que encontram-se no Anexo 14 do Termo de Dispensa. 

 
Sendo o que se apresenta para o momento, permanecemos à 

disposição para outras informações que julgar pertinentes. 
  

Atenciosamente, 
 
 

Marco Antônio Ramos 
Diretor do DETO 
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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
GESTÃO DA MANUTENÇÃO 

 
1. OBJETO 
1.1. DA DESCRIÇÃO, DO VALOR ESTIMADO E DO QUANTITATIVO 
1.1.1. Contratação Emergencial de empresa para prestação de serviço comum de gerenciamento 
da manutenção, com fornecimento e implantação de sistema informatizado e integrado (ambiente 
web), que compreenda o controle e gestão compartilhada, bem como a prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva da frota mediante Rede Credenciada, para atender os veículos, 
embarcações e equipamentos que compõem a frota do Poder Executivo do Estado do Paraná. 
Os serviços de manutenção preventiva e corretiva, a serem prestados pela Rede Credenciada, 
compreendem o fornecimento de peças, com execução de serviços de revisão geral, mecânica 
geral (leve, médios, pesados, motos, equipamentos, etc), retífica de motores, recuperação de 
componentes hidráulicos, elétrica, lanternagem, funilaria, pintura, borracharia, ar-condicionado, 
troca de óleo, troca de filtros, vidraçaria, capotaria, estofaria, tapeçaria, troca de pneus, alinhamento, 
balanceamento, instalação de acessórios e demais serviços congêneres, bem como serviços de 
assistência de socorro mecânico e guincho 24 horas para veículos tipo passeio, caminhonetes, 
camionetas, pickups, vans, ônibus, caminhões, maquinários e equipamentos rodoviários tais como 
tratores, retroescavadeiras, motoniveladoras, rolos compactadores dentre outros, motocicletas e 
similares, carretas e similares, embarcações e similares e demais unidades automotoras ou sem 
propulsão e que venham a ser acrescidas à frota oficial. 
1.1.2. A presente Contratação tem por objetivo possibilitar a execução da manutenção preventiva 
e/ou corretiva em aproximadamente 18.000 (dezoito mil) unidades, conforme detalhamento nos 
ANEXOS 5, 6, 7, 8, 9 e 10 deste Termo de Dispensa, entre veículos, motocicletas, equipamentos 
agrícolas, rodoviários e similares, embarcações e similares, podendo sofrer pequenas oscilações 
durante a execução do contrato, em razão da possibilidade de aquisições, cessões, transferências, 
alienações, guarda judicial e outros casos de veículos, equipamentos e embarcações para o 
Contratante. 
1.1.3. O valor total estimado do contrato para um período de até 180 (cento e oitenta) dias é de 
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no máximo R$ 38.657.957,20 (trinta e oito milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil novecentos e 
cinquenta e sete reais e vinte centavos) incluindo custos de peças, serviços, mão de obra da Rede 
Credenciada e taxa de administração, para prestação de serviço comum de gerenciamento da 
manutenção, com fornecimento e implantação de sistema informatizado e integrado (ambiente 
web), que compreenda o controle e gestão compartilhada mediante Rede Credenciada. 
1.1.4. O valor apresentado consiste apenas em referência do que será empenhado pelos ÓRGÃOS 
USUÁRIOS, uma vez que dependerá da demanda de manutenção a ser solicitada pelos usuários 
conforme a situação do bem. 
1.1.5. Para disputa o interessado deverá apresentar sua proposta em envelope fechado, com o 
preço em reais (R$) para administração de cada ordem de serviço (desde a abertura pelo usuário 
até a conclusão dos serviços e entrega do veículo), sendo o valor máximo limitado a R$ 35,00 
(trinta e cinco reais), admitida taxa negativa. 
1.1.5.1. Para subsidiar a proposta a ser apresentada pela empresa interessada, informa-se que a 
média histórica de Ordens de Serviços Executadas mensalmente, pela totalidade dos Órgãos 
integrantes do futuro contrato, é de aproximadamente 3.350 (três mil trezentos e cinquenta) 
unidades. 
1.1.5.2. As 03 (três) empresas que ofertarem os menores valores para a Taxa de Administração, 
deverão no primeiro dia útil subsequente, pela ordem de classificação, demonstrar o seu Sistema 
de Gestão da Manutenção à Comissão de Avaliação da SEAP, que avaliará os itens especificados 
no ANEXO 2 do Termo de Dispensa. 
1.1.5.3. Será considerada vencedora aquela que obtiver maior pontuação na avaliação do Sistema 
de Gestão e apresentado o menor valor da Taxa de Administração. 
1.1.5.4. Na ocorrência de empate na pontuação obtida na avaliação do Sistema, será considerada 
vencedora a aquela que apresentou o menor valor da Taxa de Administração. 
1.1.5.5. Havendo a condição de empate entre a avaliação do Sistema de Gestão e os valores da 
Taxa de Administração, será realizado sorteio para definição da vencedora. 
1.1.6 O valor relativo à taxa de administração deverá ser apresentado com no máximo duas casas 
decimais após a vírgula, sendo admitida taxa de administração negativa (R$). 
1.1.7. Na execução do contrato o vencedor da disputa, por meio de sua rede de estabelecimentos 
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credenciados, deve apresentar o percentual mínimo de 12% (doze por cento) de desconto para 
peças de reposição genuínas/originais, parametrizado pelos valores apostos e vigentes nas 
Tabelas Referenciais de Peças (Exemplo Audatex, Cilia ou Orion), a ser definida entre as partes no 
ato da contratação. 
1.1.8. Na execução do contrato o vencedor da disputa, por meio de sua rede de estabelecimentos 
credenciados, deve apresentar o percentual mínimo de 19% (dezenove por cento) de desconto 
para peças de reposição do mercado alternativo. 
1.1.9. Na execução do contrato o vencedor da disputa, por meio de sua rede de estabelecimentos 
credenciados, deve executar os serviços de manutenção tendo como valores máximos para mão 
de obra hora/homem: 
 

VALOR DA  HORA/HOMEM 
Motocicletas Leve/médio Pesado Equipamento Embarcações e similares 

R$ 46,00 R$ 92,00 R$ 131,00 R$ 151,00 R$ 197,00 
 
1.1.9.1 A rede de estabelecimentos credenciados, por meio do sistema da gestora da manutenção 
poderá incluir orçamentos/cotações com valores de hora/homem inferiores ao citado no item 1.1.9. 
 
1.2. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
1.2.1.  A gestão compartilhada da manutenção preventiva e corretiva da frota por meio de sistema 
informatizado compreende, conforme fluxograma constante no ANEXO 3 do Termo de Dispensa: o 
atendimento ao ÓRGÃO/USUÁRIO; o encaminhamento das solicitações para a elaboração dos 
orçamentos, incluindo os serviços, mão de obra e o fornecimento de peças, providências quanto a 
forma de assistência de socorro mecânico e guincho a ser prestado por meio de estabelecimentos 
credenciados pela CONTRATADA em âmbito estadual. Os serviços contratados deverão ser 
executados de forma a permitir a gestão compartilhada da manutenção da frota entre a 
SEAP/DETO, ÓRGÃO USUÁRIO, CONTRATADA e REDE CREDENCIADA, incluindo os 
seguintes itens: 
a) Sistema informatizado e integrado de gestão, via WEB; 
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b) Equipe Especializada para gestão de manutenção; 
c) Equipe Autônoma da CONTRATADA para exercer a fiscalização da Rede Credenciada e dos 
serviços prestados; 
d) Rede Credenciada de estabelecimentos responsáveis pela manutenção preventiva e corretiva 
da frota de veículos do Poder Executivo do Estado do Paraná; 
1.2.2. O atendimento dos serviços de manutenção bem como o fornecimento de materiais deverá 
ocorrer por meio de concessionárias, oficinas, lava-car, centros automotivos e implementadoras, 
em caráter contínuo e ininterrupto, incluindo o fornecimento de peças e insumos, abrangendo todas 
as áreas e especialidades afetas à integridade dos veículos leves, médios e pesados, motocicletas, 
embarcações e equipamentos rodoviários e agrícolas relativos à manutenção preventiva e corretiva, 
análise, avaliação e diagnose, desmontagem, montagem, retificação, reparação, correção, 
restauração, reposição, complementação, conservação e itens correlatos; 
1.2.3. A Manutenção Preventiva compreende todos os serviços executáveis em oficinas, centros 
automotivos, concessionárias, obedecendo-se às recomendações do fabricante do veículo. 
1.2.3.1. São exemplos de manutenção preventiva: troca de pneus, protetores e câmaras; 
alinhamento e balanceamento de rodas; troca ou complemento: de óleo de motor, câmbio, 
diferencial, óleo de freio, líquido de arrefecimento; filtro de óleo, filtro de ar e de ar condicionado; 
lubrificação de veículos; lavagem simples e completa, inclusive de motor; lavagem geral com 
polimento, aspiração e lubrificação; reposição de palhetas de limpador, correias de 
alternador/gerador; substituição de itens de motor; limpeza de motor e bicos injetores; regulagem 
de bombas e bicos injetores; troca de lona e pastilha de freio, mangueiras; outros serviços 
constantes no manual dos veículos/equipamentos. 
1.2.4. A Manutenção Corretiva compreende todos os serviços executáveis em oficinas/centros 
automotivos/concessionárias, para correção de defeitos aleatórios resultantes do desgaste ou 
deficiências de operação, manutenção e fabricação, garantindo a operacionalidade do bem, além 
de preservar a segurança de pessoas e materiais. 
1.2.4.1. São exemplos de manutenção corretiva: serviços de retífica de motor; montagem e 
desmontagem de transmissão e jogo de embreagem; serviços de instalação elétrica; serviços no 
sistema de injeção eletrônica; bomba injetora; sistema hidráulico; capotaria; tapeçaria; funilaria e 
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pintura; serviços no sistema de arrefecimento; serviços no sistema de ar-condicionado; reboque de 
veículos; entre outros da espécie. 
1.2.5. O atendimento dos serviços de manutenção deverá ocorrer por meio de Rede Credenciada, 
cujo número é de no mínimo de 324 (trezentos e vinte e quatro) estabelecimentos 
credenciados para veículos leves, médios, pesados, motos e similares, conforme distribuição 
mínima prevista no ANEXO 4 do Termo de Dispensa. A abrangência do sistema deverá atender a 
todas as regiões descritas nos ANEXOS 4, 7, 8 e 9 do Termo de Dispensa, no qual constam as 
localidades e o respectivo número de veículos componentes da frota, sendo que cada credenciada 
poderá atender a mais de uma marca, realizar diferentes tipos de manutenção, conforme 
orientações da SEAP/DETO e necessidade dos ÓRGÃOS USUÁRIOS. 
1.2.6. Para o atendimento dos serviços de manutenção de tratores, equipamentos rodoviários, 
agrícolas e similares e embarcações, é exigido o credenciamento mínimo de 30 (trinta) 
estabelecimentos especializados, podendo ser concessionárias, oficinas, centros automotivos e 
implementadoras que atendam a especificidade do bem a ser manutenido, (com mecânicos 
treinados em equipamentos com gerenciamento eletrônico e ferramental compatível) distribuídas 
em localidades com abrangência estadual, visando o atendimento de todas as marcas constantes 
dos ANEXOS 5 e 6 do Termo de Dispensa, sendo que cada credenciada poderá atender a mais de 
uma marca conforme orientações da SEAP/DETO e necessidade dos ÓRGÃOS USUÁRIOS. 
1.2.6.1. Os bens que fazem referência no item anterior, estão distribuídos conforme ANEXOS 5 e 6 
do Termo de Dispensa, cabendo a CONTRATADA o credenciamento de empresas que atendam 
em âmbito estadual os serviços solicitados pelos ÓRGÃOS USUÁRIOS. 
1.2.6.2. A CONTRATADA deverá comprovar nos prazos previstos nos itens 7.2 e 7.3 do Termo de 
Dispensa o efetivo credenciamento dos estabelecimentos, podendo ser por meio de declaração do 
credenciado, termo ou contrato firmado entre as partes. A Administração reserva-se o direito de 
confirmar a qualquer tempo a veracidade dos documentos apresentados. 
1.2.7. O atendimento dos serviços de manutenção de veículos em garantia de fábrica será realizado 
em concessionárias autorizadas da marca, com atendimento por marca de veículos utilizados pela 
administração pública, conforme constantes do ANEXO 10 do Termo de Dispensa e outras que 
venham a ser incorporadas à frota oficial. 
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1.2.8. A rede de estabelecimentos credenciados deverá obedecer a uma distribuição equitativa, 
dentro das regiões apontadas nos ANEXOS 07, 08 e 09 do Termo de Dispensa, cuja distância entre 
si não exceda a 30 (trinta) quilômetros. 
1.2.8.1. Quando da impossibilidade do cumprimento dessa determinação, a CONTRATADA deverá 
comunicar formalmente a SEAP/DETO, informando os motivos que a impedem de efetuar o 
credenciamento. Uma vez comprovada a real dificuldade de credenciamento, a SEAP/DETO deverá 
deliberar, em conjunto com o representante da empresa, a solução para o caso concreto. 
1.2.9. A CONTRATADA deverá importar eletronicamente o Cadastro de cada veículo, embarcação 
ou equipamento, em até 02 (dois) dias úteis contados do início da vigência contratual, do sistema 
de Controle de Veículos do Estado – CVD, conforme ANEXO 11 do Termo de Dispensa. 
1.2.9.1. A SEAP/DETO  disponibilizará os arquivos nos formatos “CSV” e/ou “XLS” para importação 
pela CONTRATADA; 
1.2.9.2. Os dados importados serão disponibilizados pela CONTRATADA no Software de Gestão 
da Manutenção, para acesso à SEAP/DETO e ÓRGÃOS USUÁRIOS; 
1.2.9.3. O Software de Gestão da CONTRATADA deverá possibilitar a importação dos dados 
cadastrais com as informações mínimas listadas a seguir, quando disponíveis: 
a) A identificação do veículo ou equipamento, contendo: placa, chassi, renavam, marca, tipo, ano e 
cor; 
b) Número de patrimônio; 
c) Tipo de combustível e capacidade do tanque; 
d) Órgão usuário; 
e) Cidade de lotação; 
f) Odômetro; 
g) Registro fotográfico do veículo. 
 
2. DA PESQUISA DE PREÇOS 
2.1. Em razão da necessidade de estabelecer parâmetros para a presente contratação, foi realizado 
pesquisa de preços junto as empresas que atuam na prestação de serviços de gerenciamento de 
manutenção, solicitando que informassem: 
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a) Qual o desconto concedido pela gestora e sua rede credenciada para o fornecimento de peças, 
com base referencial na Tabela Audatex: 
b) Valor cobrado pela gestora por ordem de serviço executada em sua rede credenciada: o serviço 
contempla o acompanhamento dos orçamentos (prazos, conferência dos valores e tempos orçados 
pelo estabelecimento, se estão de acordo com as tabelas referenciais); 
c) Valor cobrado para execução dos serviços pela rede credenciada (hora): 
De acordo com as respostas obtidas, foi estabelecido o valor máximo para a licitação, de acordo 
com as informações abaixo compiladas: 
 
2.1.1. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO POR ORDEM DE SERVIÇO EXECUTADA : 

EMPRESA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO APRESENTADA 
A R$ 0,00 (zero reais) 
B R$ 80,00 (oitenta reais) 
C R$ 25,00 (vinte e cinco reais) 

MÉDIA R$ R$ 35,00 (trinta e cinco reais) 
 
2.1.1.1. Foi solicitado cotações para outras empresas conforme cópia das mensagens anexadas ao 
presente, entretanto não apresentaram suas propostas. 
 
2.1.2. HORA HOMEM E DESCONTO SOBRE A TABELA DE PEÇAS AUDATEX 

EMPRESA 
VALOR DA  HORA/HOMEM DESCONTO SOBRE 

PEÇAS 
Motocicletas Leve/médio Pesado Equipamentos Embarcações 

e similares Originais Alternativas 

A Não informou Não informou Não 
informou Não informou Não informou Não 

informou Não informou 

B R$ 85,00 R$ 150,00 R$ 230,00 R$ 250,00 R$ 250,00 5% 5% 
C R$ 40,00 R$ 80,00 R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 130,00 5% 5% 

 
2.1.2.1. Foi solicitado cotações para outras empresas conforme cópia das mensagens anexadas ao 
presente, entretanto não apresentaram suas propostas. 
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2.1.3. HORA HOMEM E DESCONTO SOBRE A TABELA DE PEÇAS AUDATEX APRESENTADA 
POR OFICINAS 
2.1.3.1. Para definição dos limites máximos de mão de obra hora/homem e desconto mínimo sobre 
a Tabela Referencial de Peças Audatex, foram realizadas consultas a inúmeros estabelecimentos 
do ramo de manutenção, dos quais obtemos 67 (sessenta e sete) respostas, conforme tabela a 
seguir: 

EMPRESA 
VALOR DA  HORA/HOMEM DESCONTO SOBRE 

PEÇAS 
Motocicletas Leve/Médio Pesado Equipamento Embarcações 

e similares Originais Alternativas 
1     95,00     0,00% 0,00% 
2     110,00     0,00% 0,00% 
3     210,00     0,00% 0,00% 
4   62,00       3,00% 3,00% 
5 45,00         5,00% 5% 
6 65,00         5,00% 5% 
7 80,00         5,00% 5% 
8   50,00       10,00% 5% 
9 35,00         0,00% 10% 
10 25,00         5,00% 10% 
11 28,00         5,00% 10% 
12     60,00     10,00% 10% 
13     170,00     10,00% 10% 
14   90,00       10,00% 10% 
15 27,00         10,00% 10% 
16 40,00         10,00% 10% 
17 36,00         15,00% 10% 
18 40,00         11,48% 11% 
19 90,00 130,00 220,00     2,00% 12% 
20 30,00         5,00% 12% 
21 60,00         7,00% 12% 
22   90,00       12,00% 12% 
23     150,00     5,00% 15% 
24   80,00       5,00% 15% 
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EMPRESA 
VALOR DA  HORA/HOMEM DESCONTO SOBRE 

PEÇAS 
Motocicletas Leve/Médio Pesado Equipamento Embarcações 

e similares Originais Alternativas 
25 35,00         5,00% 15% 
26 38,00         5,00% 15% 
27     135,00 135,00   8,00% 15% 
28   120,00 140,00   160,00 10,00% 15% 
29   60,00       10,00% 15% 
30   170,00       15,00% 15% 
31 50,00         30,00% 15% 
32   75,00       35,00% 15% 
33   100,00       35,00% 15% 
34     210,00     15,00% 18% 
35       90,00   8,00% 20% 
36     90,00     10,00% 20% 
37     110,00     10,00% 20% 
38     177,00     10,00% 20% 
39   70,00       10,00% 20% 
40   110,00       10,00% 20% 
41   110,00       10,00% 20% 
42   130,00       10,00% 20% 
43 110,00         10,00% 20% 
44   242,00      20,00% 20% 
45   90,00       5,00% 25% 
46     80,00     10,00% 25% 
47   50,00       10,00% 25% 
48     90,00     10,00% 30% 
49   100,00       10,00% 30% 
50   60,00       20,00% 30% 
51     140,00     13,00% 35% 
52   90,00       22,00% 35% 
53     120,00     25,00% 35% 
54     130,00     35,00% 35% 
55     102,00     10,00% 36% 
56     103,20     36,00% 36% 
57 22,00         15,00% 40% 
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EMPRESA 
VALOR DA  HORA/HOMEM DESCONTO SOBRE 

PEÇAS 
Motocicletas Leve/Médio Pesado Equipamento Embarcações 

e similares Originais Alternativas 
58   28,00       20,00% 40% 
59   240,00       0,00% 0,00% 
60         100,00   
61         190,00   
62         250,00   
63         285,36   
64     100,00 100,00     
65     210,00 210,00     
66     80,00       
67       220,00     
MÉDIA R$ R$ 46,17 R$ 91,85 R$ 131,06 R$ 151,00 R$ 197,07 12,00% 19,00% 

Nota: Para determinação do valor médio, foram descartados os valores extremos que claramente extrapolam a média de mercado. 
 

3. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
Face à situação crítica em que se encontra o Contrato Administrativo nº 256/2015, 

firmado entre o Governo do Estado do Paraná, por intermédio desta Pasta,  e a empresa JMK 
SERVIÇOS S/A, que visa a prestação de serviços de gerenciamento de frota, através de gestão 
compartilhada, recadastramento da frota veicular ativa e a prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva, mediante o credenciamento de oficinas, que culminou com 
a instauração de processo administrativo para a rescisão do referido instrumento contratual. 

E ainda, considerando que o procedimento licitatório protocolado sob o nº 
15.709.851-9 encontra-se em trâmite aguardando conclusão, sem que haja neste momento, 
data precisa para tanto e, aliado à contínua e ininterrupta necessidade de prestar atendimento 
às demandas de manutenção preventiva e corretiva dos veículos das frotas de 48 (quarenta e 
oito) órgãos usuários do citado contrato, faz-se necessária a deflagração da contratação 
emergencial pelo período de até 180 (cento e oitenta) dias, ou até conclusão do certame 
licitatório em andamento. 
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4. PARCELAMENTO DO OBJETO 
4.1. O objeto deve ser contratado em lote único em face da necessidade de uma mesma solução 
tecnológica garantir uniformidade dos registros dos dados de manutenções realizadas, criando-se 
desta maneira uma base histórica unificada por veículo e global da frota, o que não ocorreria se 
houvessem contratações segmentadas da prestação de serviços com Sistemas de Gestão 
disponibilizados por diferentes empresas e tecnicamente incompatíveis entre si. 
 
 
5. SUSTENTABILIDADE 
5.1. A CONTRATADA, bem como, a sua Rede Credenciada, deverá adotar, quando couber, as 
práticas de sustentabilidade previstas no artigo 49 do Decreto Estadual nº 4993/2016: 
 I - Que use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que 
obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA; 

II - Que adote medidas para evitar o desperdício de água tratada; 
III - Que observe a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, ou outra que 

venha sucedê-la, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento; 
IV - Que forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem 

necessários, para a execução de serviços; 
V - Que realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros 

meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água 
e de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes; 

VI - Que realize a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades 
da Administração Pública Estadual direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua 
destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será 
procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos do Decreto 
Estadual nº 4.167, de 20 de janeiro de 2009; 

VII - Que respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela ABNT sobre resíduos 
sólidos; e 

VIII - Que preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou 
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inservíveis, segundo disposto na Lei Estadual nº 16.075, de 1º de abril de 2009. 
 
6. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS   
6.1. Os recursos orçamentários para fazer frente as despesas da contratação, correrão por conta 
dos Órgãos/Entidades, conforme descrito no ANEXO 14. 
 
7. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DO OBJETO 
7.1.. Após a homologação da avaliação do Software de Gestão, o vencedor terá o prazo de 02 
(dois) dias úteis para assinar o Termo do Contrato, prorrogável a critério do CONTRATANTE, após 
regularmente convocado. 
7.2. Na data da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá ter até 50% da Rede 
Credenciada, regionalizada conforme ANEXOS 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e Cronograma constante no ANEXO 
11 do Termo de Dispensa. 
7.3. Após 15 (quinze) dias da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá ter 100% da Rede 
Credenciada, ANEXOS 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e Cronograma constante no ANEXO 11. 
7.4. A CONTRATADA deverá comprovar nos prazos previstos nos itens 7.2 e 7.3 do Termo de 
Dispensa o efetivo credenciamento dos estabelecimentos, podendo ser por meio de declaração do 
estabelecimento credenciado, termo ou contrato firmado entre as partes. A Administração reserva-
se o direito de confirmar a qualquer tempo a veracidade dos documentos apresentados. 
7.5. A CONTRATADA deverá, na assinatura do Contrato, fornecer exemplar eletrônico do manual 
do usuário, em língua portuguesa, com orientações necessárias para a realização de todas as 
atividades afetas aos gestores da frota, em todos os níveis previstos no item 3 do ANEXO 1, 
mantendo-o regularmente atualizado, bem como, disponibilizar em ambiente web, videoaula 
demonstrando na prática, os procedimentos a serem adotados pelos ÓRGÃOS USUÁRIOS. 
7.6. A CONTRATADA responsabiliza-se pelo desembolso necessário à implantação do sistema, 
tais como: instalação dos equipamentos de leitura, gravação e transmissão de dados, 
credenciamento da rede de empresas fornecedoras, manutenção do sistema, treinamento do 
pessoal e fornecimento de manuais de operação, despesas relacionadas a “softwares” e outras 
como: 
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7.6.1. Prestação de assistência técnica de forma a permitir o acesso on-line ao sistema de 
gerenciamento da frota em todas as localidades descritas nos ANEXOS 5 a 9 do Termo de 
Dispensa. 
7.6.2. A utilização dos equipamentos será precedida de treinamento específico e obedecerá aos 
manuais e procedimentos que os acompanharem, sendo de responsabilidade da CONTRATADA, 
a manutenção ou substituição dos equipamentos que se mostrarem insatisfatórios à plena execução 
dos serviços. 
7.6.3. Todo e qualquer ônus referente a direitos de propriedade industrial, marcas e patentes, 
segredos comerciais e outros direitos de terceiros, bem como a responsabilidade por sua violação, 
suas consequências e efeitos jurídicos, são de responsabilidade da Contratada e sua Rede 
Credenciada, se estas tiverem dado causa por sua culpa ou dolo, que deverá por eles responder, e 
defender o Contratante em juízo, ou fora dele, contra reclamações relacionadas. 
7.7. A execução dos serviços contratados será iniciada no primeiro dia útil após o cumprimento das 
tarefas discriminadas no Cronograma de Implantação – ANEXO 11 do Termo de Dispensa. O 
cumprimento integral a que se refere ao item 1,subitens 1, 2, 4, 5 e 6 do ANEXO 11 do Termo de 
Dispensa, tem como base cada um dos ÓRGÃOS USUÁRIOS, e não a totalidade de Órgãos 
integrantes do Contrato. 
7.8. As tarefas constantes no item 1,  subitens 1, 2, 4, 5 e 6  do ANEXO 11 do Termo de Dispensa 
podem ser segmentadas por ÓRGÃO USUÁRIO, tendo como prioridade as frotas e usuários da 
Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária – SESP e Secretaria de 
Estado da Saúde – SESA. 
 
8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO E DA CONTRATANTE 
8.1. São obrigações da CONTRATADA: 
8.1.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Dispensa e de sua proposta, com 
o perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais, equipamentos, 
sistema de gestão da manutenção acessível em ambiente WEB, ferramentas e utensílios inerentes 
à execução do objeto do Contrato; 
8.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
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fixado pelo fiscal do Contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
8.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com 
os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), ficando o 
Contratante autorizado a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos 
ao Contratado, o valor correspondente aos danos sofridos; 
8.1.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimento dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor; 
8.1.6. Relacionar os trabalhadores que executarão os serviços na sede da CONTRATANTE, além 
de provê-los conforme as exigências de segurança do trabalho, se for o caso; 
8.1.5. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias 
e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade 
ao CONTRATANTE; 
8.1.6. Instruir os trabalhadores que eventualmente executarem os serviços na sede do Contratante 
quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração; 
8.1.7. Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços; 
8.1.8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilização do trabalho 
do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
8.1.9. Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na disputa; 
8.1.10. Manter atualizado os seus dados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do 
Paraná, conforme legislação vigente; 
8.1.11. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
Contrato; 
8.1.12. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que 
a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Termo de Dispensa, nos termos do 
artigo 21 da Lei Estadual n° 15.608/2007; 
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8.1.13. Disponibilizar sistema integrado para o gerenciamento da manutenção da frota oficial 
conforme disposto no ANEXO 1, Funcionalidades do Sistema. 
8.1.14. Além das obrigações previstas neste documento e no art. 22 do Decreto Estadual 4.993, de 
31 de agosto de 2016, a CONTRATADA deverá demonstrar, nos prazos previstos no ANEXO 11 
do Termo de Dispensa,  o sistema de gestão compartilhada de controle da frota à CONTRATANTE 
conforme segue: 
8.1.15. Capacitar os servidores indicados à prática de funcionamento do sistema de gestão 
compartilhada de manutenção e treinamento contínuo e específico aos ÓRGÃOS USUÁRIOS. 
8.1.16. Execução do Plano de Integração elaborado pela CELEPAR, conforme ANEXO 12 do Termo 
de Dispensa. 
8.1.17. Possibilitar a identificação em cada ÓRGÃO USUÁRIO, dos responsáveis pelas solicitações 
e autorizações para execução dos serviços de manutenção na rede contratada, conforme perfis 
previstos no item 3 do ANEXO 1 do Termo de Dispensa. 
8.1.18. Disponibilizar Rede credenciada de no mínimo 324 (trezentos e vinte e quatro) 
estabelecimentos para o atendimento de veículos leves, médios, pesados e motocicletas, 
conforme distribuição mínima em todo o Estado prevista nos ANEXOS 4, 7 a 10 do Termo de 
Dispensa. 
8.1.19. Disponibilizar Rede credenciada de no mínimo 30 (trinta) estabelecimentos especializados 
para o atendimento dos serviços de manutenção de máquinas, tratores, equipamentos 
rodoviários, agrícolas e similares e embarcações, (com mecânicos treinados em equipamentos 
com gerenciamento eletrônico e ferramental compatível), podendo ser concessionárias, oficinas, 
centros automotivos e implementadoras que atendam a especificidade do bem a ser manutenido, 
que atendam os serviços de borracharia (recuperação de pneus) e retífica de motores, visando o 
atendimento de todas as marcas constantes dos ANEXOS 5 e 6 do Termo de Dispensa. 
8.1.19.1. Os estabelecimentos que fazem referência no item 8.1.19. devem ser credenciados para 
o atendimento em âmbito estadual, e quando necessário, o serviço deverá ser prestado em campo, 
pátio do órgão ou outro local indicado pelo pelo mesmo. 
8.1.20. Ampliar e disponibilizar Rede Credenciada, mediante solicitação da SEAP/DETO ou 
ÓRGÃO USUÁRIO no prazo máximo de 15 (quinze) dias do recebimento do pedido. 
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8.1.20.1. Na impossibilidade de credenciamento em que o estabelecimento não se enquadra nos 
critérios aqui estabelecidos, a CONTRATADA deverá justificar por escrito e comprovar 
incompatibilidade, credenciando outros estabelecimentos, conforme os critérios da distância e do 
horário de funcionamento. 
8.1.21. Efetuar o pagamento do valor integral da prestação de serviços de manutenção 
exclusivamente ao estabelecimento integrante da Rede Credenciada que o executou, no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias, após o efetivo pagamento da Nota Fiscal/Fatura pelo ÓRGÃO 
USUÁRIO, por intermédio da Secretaria de Estado da Fazenda. 
8.1.21.1. A CONTRATADA poderá efetuar o pagamento a Rede Credenciada em prazos inferiores 
ao descrito no item 8.1.21. 
8.1.22. Indicar pessoa para responder perante a SEAP/DETO, por problemas na execução do 
contrato, bem como por situações que impeçam o bom cumprimento de suas obrigações. 
8.1.22.1. Comparecer sempre que convocado ao local designado pela SEAP/DETO, por meio de 
preposto indicado, para exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados aos 
serviços contratados, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a convocação. 
8.1.23. Quando convocada, a CONTRATADA poderá comparecer no ÓRGÃO USUÁRIO, contudo, 
deverá comunicar de forma antecipada ao DETO – Departamento de Gestão do Transporte Oficial 
a solicitação recebida, informando data, local, horário e assunto a ser tratado com o solicitante. 
8.1.24. Manter preposto em Curitiba, para atendimento presencial e telefônico, para representá-la 
durante a execução do contrato, telefone fixo, celular e e-mail de contato, a fim de prestar 
atendimento às necessidades do ÓRGÃO USUÁRIO, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, 
quando a urgência não determinar que seja imediatamente. 
8.1.25. Disponibilizar uma central de atendimento ininterrupto, através de ligação gratuita para o 
suporte quanto ao uso do Sistema, e esclarecimentos quanto aos procedimentos relativos a 
manutenção da frota oficial. 
8.1.26. Disponibilizar, por meio de correio eletrônico (e-mail), uma linha de comunicação direta com 
os gestores da frota, com o objetivo de divulgar, de forma rápida, todas as informações necessárias 
para a plena utilização do sistema. 
8.1.27. Manter-se, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
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assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei Federal nº 8.666/1993 
e Lei Estadual nº 15.608/2007 e demais normativas aplicáveis, para comprovação sempre que 
necessário. 
8.1.28. Responsabilizar-se por todos os encargos, inclusive trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução das obrigações contratuais. 
8.1.29. Acatar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem 
necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do escopo inicialmente proposto, em valores 
atualizados do contrato, em conformidade com a legislação. 
8.1.30. Gerenciar e executar as revisões de garantia dos veículos novos com a devida ciência da 
SEAP/DETO, enquanto esta perdurar, nas concessionárias e autorizadas das respectivas marcas. 
8.1.31. Fornecer sem custos à SEAP/DETO, no mínimo 03 (três) licenças de acesso a Tabelas 
Referenciais de Tempo dos Serviços constantes nos orçamentos, usualmente praticadas na 
iniciativa privada ou fixadas por órgão oficial (Exemplo Sindirepa-PR), e Tabela Referencial de 
Preços de Peças (Exemplo Audatex, Cilia ou Orion), aplicadas nos orçamentos durante a vigência 
do contrato. 
8.1.32. Disponibilizar e manter atualizada no software de gestão da manutenção da frota, relação 
de estabelecimentos credenciados integrante do sistema de manutenção, para consulta a qualquer 
tempo pela SEAP/DETO e ÓRGÃO USUÁRIO. 
8.1.32.1. Os dados a serem disponibilizados são: Nome do estabelecimento, Razão Social, 
Endereço, Contato, tipo do serviço prestado (ex.: mecânica, elétrica, funilaria), e tipo de veículo que 
atende (ex. leve, pesado, motocicleta, etc.) e imagens da estrutura do estabelecimento. 
8.1.33. Fornecer os dados de gerenciamento do sistema à SEAP/DETO por meio de integração e 
disponibilização periódica do banco de dados, sendo tais informações consideradas de propriedade 
do Estado, vedada sua divulgação por qualquer meio ou utilização para fins diversos do objeto do 
contrato, 
8.1.34. Guardar sigilo absoluto, em qualquer tempo, sobre as informações do CONTRATANTE e 
ÓRGÃO USUÁRIO constante do seu banco de dados, devendo mantê-las arquivadas e disponíveis 
ao Estado do Paraná, após a extinção do contrato, por no mínimo, 05 (cinco) anos. 
8.1.34.1. Fornecer em formato a ser definido pela CONTRATANTE todo banco de dados desde o 
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início dos serviços até a data da extinção do contrato. O formato poderá ser: SqlServer (Somente 
2008), PostgreSQL (Versão 10 ou superior), MySQL (Versão 5.6 ou superior) ou Oracle (Versão 
11.2.04 ou superior). O prazo máximo para a entrega da referida documentação é de 05 (cinco) dias 
úteis após a extinção contratual. 
8.1.34.2. Fornecer mensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte, a partir da assinatura do 
contrato, a base de dados completa utilizada no serviço de gestão com os arquivos necessários 
para a criação da instância (data-base) e carregamento dos dados para a instância criada. A base 
de dados deverá ser fornecida através de mídia eletrônica e deverá ser entregue à SEAP/DETO 
com Termo de Entrega. Após a entrega, a CELEPAR deverá realizar a homologação da base de 
dados fornecida. Se a base de dados fornecida estiver correta será emitido Termo de Aceite pela 
CELEPAR e SEAP/DETO. Caso contrário, o procedimento deverá ser refeito. Os detalhes desse 
procedimento estão estar previstos no Plano de Integração. 
8.1.34.3. Quando da finalização do contrato, a CONTRATADA deverá entregar a íntegra do banco 
de dados das informações produzidas durante a execução do contrato. 
8.1.35. Manter durante a fase de implantação na SEAP/DETO, em turno de 08 (oito) horas diárias, 
no mínimo 02 (dois) profissionais, qualificados e com a experiência necessária para atender todas 
as demandas relacionadas a implantação, funcionamento e ao gerenciamento do sistema 
contratado. 
8.1.36. Disponibilizar durante a vigência do contrato profissionais da área de Tecnologia da 
Informação para participar de reuniões de trabalho com o DETO/SEAP e demais áreas técnicas 
envolvidas, com a finalidade de auxiliar na identificação de soluções para otimizar a utilização do 
“software” de gestão, a fim de obter sempre o melhor desempenho da aplicação. 
8.1.37. Disponibilizar, sem ônus ao CONTRATANTE, as atualizações das funcionalidades do 
“software”, assim como as alterações solicitadas. 
8.1.38. Prestar assistência na homologação do sistema a SEAP/DETO e CELEPAR, no processo 
de integração dos dados entre o sistema da CONTRATADA e o “software” de controle da frota 
utilizado pelo Governo do Estado do Paraná, conforme ANEXO 12 do Termo de Dispensa. 
8.1.39. Não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do objeto do contrato, sem 
a prévia autorização da SEAP/DETO, e respeitadas as regras estabelecidas pela Lei Estadual nº 
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15.608/2007. 
8.1.40. Possuir Equipe Especializada com conhecimentos e experiência em manutenção veicular 
para treinamento e atendimento aos gestores dos ÓRGÃOS USUÁRIOS, sendo de sua 
competência: 
8.1.40.1. Elaborar, acompanhar e controlar a execução dos planos de manutenção preventiva e 
corretiva, e informar via software de gestão, a necessidade da realização de Recall nos veículos, 
conforme informativo dos fabricantes. 
8.1.40.2. Prestar assistência ao ÓRGÃO USUÁRIO em caso de sinistro ou pane, inclusive mediante 
serviço de guincho/reboque e/ou socorro mecânico. 
8.1.40.3. Direcionar os veículos para os estabelecimentos da Rede Credenciada, preferencialmente 
os mais próximos de onde se encontra, o veículo, embarcação ou equipamento, respeitando o 
estabelecido no item 1.2.8 – 30 km do Termo de Dispensa. 
8.1.40.4. Avaliar tecnicamente os orçamentos registrados no sistema, verificando se os itens 
encontram-se em garantia, ou dentro do tempo de vida útil esperado para durabilidade do 
componente. 
8.1.40.4.1. O software de gestão deverá ser parametrizado para verificação automática da garantia 
dos itens, e alertar aos usuários envolvidos no processo, quando houver indicação de substituição 
do mesmo item no orçamento apresentado pelo estabelecimento credenciado. 
8.1.41. Realizar vistoria por imagem dos itens a serem substituídos, obrigatoriamente para os 
serviços de funilaria, ou quando solicitado pelo gestor de frota do ÓRGÃO USUÁRIO. 
8.1.42. Comprovar mensalmente, a partir do 2° mês da prestação de serviços, por meio de 
declaração fornecida pelos estabelecimentos credenciados, o efetivo pagamento pelos serviços 
prestados à CONTRATADA. A execução completa do Contrato será considerada somente após a 
comprovação do cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA com os 
estabelecimentos credenciados. 
8.1.42.1. A Administração poderá solicitar de forma extraordinária a apresentação da declaração de 
quitação de débitos, a qualquer tempo. 
 
8.1.2. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA RELATIVAS A REDE 
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CREDENCIADA E GESTÃO COMPARTILHADA 
8.1.2.1. A CONTRATADA deverá apresentar via sistema o primeiro orçamento após a 
disponibilização do bem para orçamentação, nos prazos estabelecidos na tabela a seguir: 

 
AÇÃO 

VEÍCULOS / PRAZOS 
Leves e Médios, 

Motocicletas e Similares 
Pesados, Equipamentos, 
Máquinas e Embarcações 

Manutenção de Pequena Monta Até 02 (dois) dias úteis Até 03 (três) dias úteis 
Manutenção de Média e Grande Monta Até 03 (três) dias úteis Até 04 (quatro) dias úteis 
A contagem do prazo para elaboração do orçamento terá início a partir da disponibilização do bem  no Estabelecimento Credenciado, 
ou acesso no pátio quando o Órgão solicitar a manutenção em campo/sede. 
8.1.2.1.1. Para autorização da manutenção a CONTRATADA por meio de sua Rede Credenciada, 
deverá disponibilizar no mínimo mais 02 (dois) orçamentos, em até 01 (um) dia útil após a 
disponibilização do primeiro orçamento, ressalvado os casos excepcionais, para análise e 
aprovação do ÓRGÃO USUÁRIO. 
8.1.2.1.2. Caso haja algum fato fundamentado que atrase a geração do orçamento, o 
estabelecimento credenciado deverá justificar à equipe especializada da CONTRATADA que 
comunicará ao gestor de frota do ÓRGÃO USUÁRIO (formalmente, com registro das informações 
no software de manutenção). 
8.1.2.1.2.1. O ÓRGÃO USUÁRIO se reserva o direito de aceitar ou não a justificativa apresentada 
pela CONTRATADA, sob o risco da aplicação da glosa prevista no Termo de Dispensa 
8.1.2.2. As oficinas credenciadas deverão enviar à CONTRATADA por meio do Software de Gestão 
da Manutenção os orçamentos/cotações, devendo aplicar percentual de desconto igual ou superior 
aos estabelecidos nos itens 1.1.7 e 1.1.8., e tempo de execução do serviço igual ou inferiores aos 
constantes nas Tabelas Referenciais de Tempo dos Serviços usualmente praticadas na iniciativa 
privada ou fixadas por órgão oficial (Exemplo Sindirepa-PR). 
8.1.2.3. O ÓRGÃO USUÁRIO poderá solicitar a elaboração de outros orçamentos aos demais 
estabelecimentos credenciados no raio de 30 Km, devendo estes serem apresentados no prazo 
máximo de 1 (um) dia útil após a solicitação. 
8.1.2.4. A Rede Credenciada, quando da elaboração do orçamento, poderá aplicar percentual de 
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desconto sobre peça superior ao estabelecido no contrato, devendo este ser repassado 
integralmente pela CONTRATADA à CONTRATANTE. 
8.1.2.5. A CONTRATADA deverá realizar cotação de preços, de forma a permitir: 
a) Acompanhamento das respostas dos estabelecimentos participantes de forma centralizada; 
b) Incluir novos estabelecimentos/cotações a qualquer momento antes da autorização da execução 
do serviço; 
c) Alterar escopo do orçamento e o software de gestão comunicar automaticamente os 
estabelecimentos credenciados participantes. 
8.1.2.6. A CONTRATADA deve, por meio da Rede Credenciada, conforme fluxograma constante 
do ANEXO 3 do Termo de Dispensa: 
8.1.2.6.1. Realizar o orçamento, sem ônus para o ÓRGÃO USUÁRIO, inclusive quando envolver a 
desmontagem do bem. 
8.1.2.6.2. Na hipótese de não realização do serviço, o veículo, embarcação ou equipamento deverá 
ser liberado impreterivelmente nas mesmas condições em que foi recebido no prazo máximo de 02 
(dois) dias úteis. 
8.1.2.6.3. Registrar no Sistema de Gestão da Manutenção  no mínimo 1 (um) orçamento e 2 (duas) 
cotações para a manutenção. O 1º orçamento será validado pela CONTRATADA, devendo 
disponibilizar no software de gestão da manutenção a cópia da Tabela Referencial de Peças 
(Exemplo Audatex, Cilia ou Orion), a ser escolhida no ato da contratação. e as Tabelas Referenciais 
de Tempo dos Serviços usualmente praticadas na iniciativa privada ou fixadas por órgão oficial 
(Exemplo Sindirepa-PR). O 1º orçamento e demais cotações serão disponibilizados ao ÓRGÃO 
USUÁRIO, que com base nas tabelas contratadas, fará a análise e decidirá quanto a aprovação ou 
recusa do orçamento. 
8.1.2.6.3.1. Quando a peça ou material não constar nas  Tabela Referencial de Peças (Exemplo 
Audatex, Cilia ou Orion), e nas Tabelas Referenciais de Tempo dos Serviços usualmente praticadas 
na iniciativa privada ou fixadas por órgão oficial (Exemplo Sindirepa-PR) a Contratada deverá 
apresentar o orçamento com base no banco de dados do Menor Preço Nota Paraná disponível em: 
https://menorpreco.notaparana.pr.gov.br/index ou https://compras.menorpreco.pr.gov.br/, ou ainda, com base em 
outra metodologia de pesquisa/cotação, a ser definida em conjunto com a CONTRATANTE. 
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8.1.2.6.4. Executar, na sede dos estabelecimentos credenciados os serviços de manutenção 
preventiva e corretiva de acordo com sua especialidade, com fornecimento de peças, componentes 
e materiais necessários à manutenção da frota de veículos do Governo do Paraná, salvo quando a 
manutenção ocorrer em campo, em face das dificuldades de transporte. 
8.1.2.6.4.1. A CONTRATADA deverá credenciar prestadores de serviço para executar a 
manutenção básica dos veículos (ex. troca de óleo, filtros, bateria, palhetas e lâmpadas...), no pátio 
indicado pelo ÓRGÃO USUÁRIO, quando possível, mediante agendamento prévio e em 
concordância com o solicitante do serviço. Para serviços básicos nos veículos leves, não caberá 
cobrança de taxa de deslocamento e/ou hora técnica adicional além do previsto na  Tabelas 
Referenciais de Tempo dos Serviços usualmente praticadas na iniciativa privada ou fixadas por 
órgão oficial (Exemplo Sindirepa-PR). 
8.1.2.6.4.1.1. O software de Gestão deverá possibilitar ao ÓRGÃO USUÁRIO, no momento da 
abertura da Ordem de Serviço, a indicação se a manutenção ocorrerá na sede do estabelecimento 
credenciado (padrão sugerido) ou na sede do Órgão, ou ainda em outro local que se encontra o 
bem. 
8.1.2.6.5. Para veículos pesados, equipamentos agrícolas e rodoviários, o ÓRGÃO USUÁRIO 
poderá solicitar os serviços de socorro mecânico, que deve ser atendido no prazo de 240 (duzentos 
e quarenta) minutos, pelo estabelecimento credenciado mais próximo do bem que está imobilizado, 
neste caso dispensando da apresentação de 03 (três) orçamentos, contudo, o gestor do Órgão 
deverá autorizar o pagamento da taxa de deslocamento do estabelecimento credenciado, e ainda, 
as despesas relativas ao conserto emergencial, conforme tabela Seguipar. 
8.1.2.6.6. Executar somente os serviços aprovados, com pessoal qualificado, mediante o emprego 
de técnica, equipamentos e ferramentas adequados, em conformidade com as especificações de 
fábrica/montadora e com capacidade técnica comprovada, devolvendo o veículo em perfeitas 
condições de funcionamento. 
8.1.2.6.7. Entregar o veículo, logo após a conclusão dos serviços, obrigatoriamente asseado 
(limpeza das partes com sujidades relativas ao serviço prestado). 
8.1.2.6.8. A CONTRATADA deve responsabilizar-se pelo uso indevido e danos causados a 
veículos, embarcações ou equipamentos decorrentes de erros ou falhas nos serviços prestados 
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pelo estabelecimento credenciado. 
8.1.2.7. A CONTRATADA deverá exigir da Rede Credenciada garantia conforme abaixo 
estabelecido: 
a) A Rede Credenciada deverá fornecer garantia de, no mínimo, 90 (noventa) dias corridos, a todo 
o serviço executado e peças substituídas, contados a partir da retirada do bem manutenido, sendo 
que durante este prazo, estará obrigada a refazer os serviços considerados imperfeitos, sem 
qualquer ônus adicional ao CONTRATANTE. 
a.1) As peças utilizadas nos serviços poderão ter garantia diferenciada, desde que seja por um 
período superior à garantia mínima; 
a.2) A CONTRATADA, por meio da Rede Credenciada deverá fornecer, obrigatoriamente, a mesma 
garantia oferecida pelo fabricante das peças, componentes, acessórios e materiais utilizados na 
manutenção dos veículos, quando for superior ao prazo constante no item acima; 
b) Os serviços de pintura e funilaria terão garantia mínima de 6 (seis) meses, contados a partir da 
retirada do bem manutenido do estabelecimento credenciado. 
c) Durante o período da garantia os estabelecimentos credenciados estão obrigados a substituir o 
material/peça defeituosa no prazo de 07 (sete) dias corridos, a contar da data da comunicação do 
Gestor da Frota do ÓRGÃO USUÁRIO, mediante o registro na respectiva Ordem de Serviço. 
c.1) O sistema deverá possibilitar a reabertura da ordem de serviço para correção dos defeitos, com 
a informação reabertura da Ordem de Serviço “em garantia”; 
d) Após a correção dos serviços considerados imperfeitos, será reiniciada a contagem do prazo de 
garantia. 
8.1.2.8. Sob responsabilidade da CONTRATADA, a Rede Credenciada deve reparar, corrigir, 
remover, substituir, desfazer ou refazer, prioritariamente e exclusivamente à sua custa e risco, no 
total ou em parte, e dentro de um prazo não maior que o da manutenção original, as peças, 
componentes, acessórios e materiais substituídos ou serviços executados com vícios, defeitos, 
incorreções, erros, falhas, imperfeições ou recusados pelo gestor da frota, decorrentes de sua culpa, 
inclusive por emprego de mão de obra ou materiais impróprios ou de qualidade inferior, sem 
que tal fato possa ser invocado para justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer título, mesmo 
nas aquisições e serviços recebidos pelo gestor da frota, mas cujas irregularidades venham a surgir 
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quando da aceitação ou dentro do prazo de garantia. 
8.1.2.9. Sob responsabilidade da CONTRATADA, a Rede Credenciada deve responsabilizar-se 
integralmente pelos bens recebidos do ÓRGÃO USUÁRIO, incluindo todos os pertences, 
acessórios e objetos nele contidos, obrigando-se à reparação total da perda, em casos de furto ou 
roubo, incêndios ou acidentes, independente de culpa, bem como ressarcir os danos causados aos 
contratantes, no caso de uso indevido do veículo, enquanto este estiver sob sua guarda, não 
transferindo tal responsabilidade a possíveis subcontratadas ou terceiros, desde o momento do 
recebimento do veículo para orçamento até a entrega do bem ao final do serviço mediante 
formulário de vistoria (check-list) conforme item 7.1 do ANEXO 1 do Termo de Dispensa. 
8.1.2.10. Disponibilizar e manter na rede credenciada em local visível, a identificação de adesão ao 
sistema objeto deste Termo de Dispensa. 
8.1.2.11. Providenciar a correção das deficiências apontadas pela SEAP/DETO e/ou ÓRGÃO 
USUÁRIO quanto à execução dos serviços contratados. 
8.1.2.12. Não efetuar qualquer tipo de serviços de manutenção em veículos da frota locada, estando 
estes custos vinculados diretamente às empresas detentoras dos respectivos contratos de locação. 
8.1.2.13. Responsabilizar-se pelos serviços executados, peças e materiais utilizados pela rede 
credenciada de estabelecimentos. 
8.1.2.14. Sendo necessários serviços ou peças além daqueles orçados, a CONTRATADA deve 
solicitar aprovação do ÓRGÃO USUÁRIO para, por meio de sua Rede Credenciada, realizar o 
serviço ou substituir a peça. 
8.1.2.14.1. A comunicação poderá ser realizada por meio do Sistema de Manutenção, sendo que o 
ÓRGÃO USUÁRIO deverá registrar Ordem de Serviço complementar, na qual a CONTRATADA, 
por meio da Rede Credenciada disponibilizará o orçamento para análise e aprovação do solicitante. 
8.1.2.14.2. Utilizar excepcionalmente peças recondicionadas/remanufaturadas quando 
indisponíveis no mercado peças novas, mediante anuência do ÓRGÃO USUÁRIO. 
8.1.2.14.3. Orientar e Fiscalizar a Rede Credenciada para a conservação e guarda das peças 
substituídas nos veículos pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, salvo peças de descarte 
específico, sujeitas a normas próprias, para eventual vistoria da SEAP/DETO e dos ÓRGÃOS 
USUÁRIOS. 

27
3

Inserido ao protocolo 15.843.489-0 por: Adriane Zaninelli Barbieri em: 19/06/2019 14:13. Assinado por: MARCO ANTONIO RAMOS em: 19/06/2019 16:00. Assinado por:
Ricardo Andre Borges em: 19/06/2019 14:15. Para mais informações acesse: http://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código:
9ee6b68449c446a9f659bbbc8af8a31d



 
 
 
 
 
 
 Departamento de Gestão do Transporte Oficial 

Divisão de Manutenção da Frota 
 

 

Página 25 de 119 
 

8.1.2.14.3.1. No prazo estabelecido, as peças deverão ficar armazenadas nos estabelecimentos da 
Rede Credenciada, acondicionadas em embalagens adequadas, com etiquetas de identificação, 
informando a numeração da Ordem de Serviço e placa do veículo que foi manutenido. 
8.1.2.14.3.2. Após o vencimento desse prazo, as peças deverão ser descartadas, conforme a 
legislação aplicável, sob responsabilidade de cada estabelecimento credenciado e da 
CONTRATADA. 
8.1.2.15. Atender com prioridade as solicitações de consertos em veículos que prestam serviços 
relevantes à comunidade em geral, lotados na Secretaria de Estado da Saúde – SESA e Secretaria 
de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária – SESP (Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Científica e Departamento Penitenciário), bem como, os de Defesa 
Civil. 
8.1.2.16. Disponibilizar ao ÓRGÃO USUÁRIO, por meio do sistema informatizado da 
CONTRATADA, orçamentos dos serviços necessários a serem aplicados no bem, com os códigos 
e descrição padronizada de peças conforme tabela aplicada, materiais, serviços e tempo de 
execução em horas centesimais e preços líquidos. 
8.1.2.17. Realizar o atendimento aos serviços de assistência de socorro mecânico e guincho Serviço 
de transporte em suspenso, por guinchamento, para veículos leves, médios, pesados e motos, no 
prazo máximo de até 120 (cento e vinte) minutos do chamado. 
8.1.2.18. O serviço de assistência de guincho deverá ser prestado em regime de plantão de 24 
(vinte e quatro) horas/dia X 07 (sete) dias/semana em âmbito estadual, com seguro total incluso,  
devendo ser disponibilizado o(s) número(s) de telefone para chamados diretos fora do horário 
normal de expediente. 
8.1.2.19. A CONTRATADA deve garantir que os preços praticados para prestação de serviços de 
remoção/Guincho, não serão superiores ao estabelecido na tabela disponibilizada pelo Seguipar – 
Sindicato das Empresas e Proprietários de Serviços de Auto Socorro, Remoção e Resgate de 
Veículos e de Içamento Através de Guinchos e Guindastes do Estado do Paraná, disponível em 
http://www.seguipar.com.br/tabela_seguipar.html 
8.1.2.20. Na prestação dos serviços de guincho deverá ser sempre preenchido um “check list” 
completo, logo que chegar ao local e antes de iniciado qualquer atendimento, informando, neste 
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documento, a descrição completa do automóvel, seus danos aparentes, acessórios e eventuais 
pertences deixados no seu interior. Este “check list” para ter validade deverá ser assinado pelo 
usuário. Este documento servirá para assegurar ao ÓRGÃO USUÁRIO, que não terá que arcar com 
possíveis danos ao veículo em seu transporte. 
8.1.2.21. Garantir o uso pela Rede Credenciada de adesivo magnético que identifique “em 
manutenção” ou “em teste”. 
8.1.2.21.1. O veículo em teste poderá ser identificado pela fixação de Placa de Experiência, 
conforme legislação vigente. 
8.1.2.22. Os veículos vinculados à Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração 
Penitenciária-SESP e ambulâncias da Secretaria de Estado da Saúde-SESA somente serão 
testados com a presença de representante do ÓRGÃO USUÁRIO responsável pelo veículo/viatura. 
8.1.2.23. Garantir que os orçamentos apresentados para análise e aprovação estejam em 
conformidade com as seguintes condições: 
8.1.2.23.1. Os preços unitários de peças, componentes, materiais sejam inferiores ou, pelo menos, 
iguais aos preços oficiais constantes da Tabela Referencial de Peças (Exemplo Audatex, Cilia ou 
Orion), utilizada para esse fim, deduzidos os percentuais previamente estabelecidos pela 
CONTRATANTE 
8.1.2.23.1.1. O estabelecimento credenciado não poderá praticar preços de peças com valores 
superiores ao praticado para outros clientes pessoas físicas e/ou jurídicas. Essa condição poderá 
ser objeto de fiscalização e/ou auditoria, ocasião em que a CONTRATANTE poderá solicitar a 
comprovação dessa prática pela apresentação de cópia de nota(s) fiscal(is) emitidas pelo 
estabelecimento credenciado. 
8.1.2.23.1.2. Quando a peça não constar nas Tabelas (Exemplo Audatex, Cilia ou Orion), a 
CONTRATADA deverá apresentar o orçamento com base no banco de dados do Menor Preço Nota 
Paraná disponível em: https://menorpreco.notaparana.pr.gov.br/index ou https://compras.menorpreco.pr.gov.br/, ou 
ainda, com base em outra metodologia de pesquisa/cotação, a ser definida em conjunto com a 
CONTRATANTE. 
8.1.2.23.1.3. Os preços unitários dos serviços deverão ser inferiores ou, pelo menos, iguais ao preço 
da mão de obra/hora/homem estabelecidos pela Administração no Termo de Dispensa. 
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8.1.2.23.1.4. O estabelecimento credenciado não poderá praticar preços de serviços com valores 
superiores ao praticado para outros clientes pessoas físicas e/ou jurídicas. Essa condição poderá 
ser objeto de fiscalização e/ou auditoria, ocasião em que a CONTRATANTE poderá solicitar a 
comprovação dessa prática pela apresentação de cópia de nota(s) fiscal(is) emitidas pelo 
estabelecimento credenciado. 
8.1.2.23.2. Seja considerado para efeitos de realização do orçamento o tempo estimado para a 
execução do serviço, que não poderá ser superior ao máximo aos tempos de reparo constantes nas 
Tabelas Referenciais de Tempo dos Serviços usualmente praticadas na iniciativa privada ou fixadas 
por órgão oficial (Exemplo Sindirepa-PR). 
8.1.2.24. Acompanhar remotamente o andamento das ordens de serviços, desde sua abertura, 
orçamentação, análise, autorização e a finalização da manutenção com a respectiva entrega do 
bem pelo estabelecimento credenciado ao servidor indicado pelo ÓRGÃO USUÁRIO, bem como, 
se  certificar se o serviço foi executado corretamente. 
8.1.2.25. A Rede Credenciada, deverá estar equipada e habilitada para realizar operações de 
acordo com a solução tecnológica adotada pela CONTRATADA, especialmente quanto ao modelo 
de gestão a ser adotado para a gerência do Sistema de Manutenção. 
8.1.2.26. A CONTRATADA por meio de sua Rede Credenciada deverá proceder à devolução dos 
bens ao servidor autorizado pelo ÓRGÃO USUÁRIO. 
8.1.2.26.1 No ato da entrega, o estabelecimento credenciado, em conjunto com o servidor 
autorizado, deverá realizar check-list de saída procedendo a vistoria de entrega dos serviços 
executados e conferência de peças substituídas, a fim de certificar-se que os bens estão em 
perfeitas condições de funcionamento, e ainda, deve registrar mediante fotografia, imagens do 
painel do veículo onde apareça o odômetro e nível do combustível do veículo (a chave/ignição deve 
estar na posição ligada). O bem deverá ser entregue devidamente asseados (limpeza de sujidades 
relacionadas com a manutenção realizada). 
8.1.2.26.2. A CONTRATADA poderá disponibilizar de tecnologia, que necessite da anuência do 
condutor do veículo para validação do check-list de saída (check-out), mediante cadastro prévio do 
condutor, login e senha pessoal. 
8.1.2.27. A CONTRATADA deverá manter credenciamento de, no mínimo, um fornecedor de peças, 
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acessórios e serviços especializados nas marcas dos equipamentos embarcados nos bens em uso 
pelas áreas policiais e de saúde em seus sistemas de iluminação, acústica e comunicação, no 
mínimo nos municípios sedes das regiões, sendo que os valores a serem pagos deverão ser objeto 
de consulta ao mercado, na data da necessidade, considerando que se trata de serviço/material 
cuja disponibilidade está restrita aos credenciados pelo fabricante de cada marca. 
8.1.2.27.1. Não sendo possível atender as necessidades da CONTRATANTE acima elencadas, a 
CONTRATADA deverá apresentar justificativa formal escrita e devidamente comprovada, à 
SEAP/DETO, no prazo máximo de 3 (três) dias a contar da data que for notificada da carência de 
credenciadas. Aceitos os motivos expostos a SEAP/DETO, em conjunto com o representante da 
empresa, deliberará sobre a melhor solução a ser adotada. 
8.1.2.28. A CONTRATADA por meio da Rede Credenciada deve efetuar o fornecimento de peças, 
componentes e materiais, para a manutenção da frota de veículos, embarcações e equipamentos 
do ÓRGÃO USUÁRIO, em conformidade com as regras a seguir: 
8.1.2.28.1. Somente aplicar peças, componentes e materiais após aprovação expressa do(s) 
gestor(es) de frota competente(s). A aprovação deverá ser feita exclusivamente por meio do 
software de gestão da manutenção. 
8.1.2.29. Para os fins deste edital, as peças, componentes e materiais serão considerados: 
8.1.2.29.1. Genuínas/originais, conforme ABNT/ NBR – 15296/2005 e ABNT/NBR 15832/2010, 
quando destinados a substituir peças, componentes e materiais que integram o produto original 
(veículo produzido na linha de montagem), são concebidos pelo mesmo processo de fabricação 
(tecnologia) e apresentam as mesmas especificações técnicas dos itens que substitui. As peças, 
componentes, acessórios e materiais genuínos passaram pelo controle de qualidade das 
montadoras e são revendidos em sua rede de concessionárias. 
8.1.2.29.2. Alternativas (1ª linha), quando apresentam especificações técnicas e características 
de qualidade similares às dos itens que integram o produto original (veículo produzido na linha de 
montagem), garantindo sua intercambialidade. As peças, componentes e materiais paralelos (1ª 
linha) são produzidos pelos fabricantes de reconhecimento nacional e comercializados por 
distribuidores e comerciantes do ramo. 
8.1.2.30. O tipo de peça a ser utilizado nas manutenções será definido pelo ÓRGÃO USUÁRIO 
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junto à CONTRATADA, de acordo com sua política de manutenção, podendo: 
8.1.2.30.1. Utilizar peças genuínas ou originais, de acordo com a indicação da equipe da 
CONTRATADA. 
8.1.2.30.2. Utilizar peças alternativas (1ª linha), de acordo com indicação da equipe da 
CONTRATADA. 
8.1.2.30.3. Poderão ser utilizadas peças remanufaturadas ou recondicionadas somente quando 
autorizados pelo ÓRGÃO USUÁRIO no software de gestão de manutenção. 
8.1.2.31. As peças alternativas (1ª linha) poderão ser adquiridas se seu preço for inferior às peças 
genuínas/originais, após a aplicação do desconto constante nos itens 1.1.7 e 1.1.8 do Termo de 
Dispensa. 
 
8.1.3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS AOS REQUISITOS DE 
CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS   
8.1.3.1. A CONTRATADA deverá cadastrar e manter uma rede credenciada de estabelecimentos 
do setor de reposição automotiva formada por oficinas, comércios de autopeças, distribuidoras e 
concessionárias autorizadas, observada a quantidade mínima inicial de estabelecimentos definida 
nos itens 1.2.5 e 1.2.6 e ANEXOS 4, 5, 6, 7, 8 e 9 do Termo de Dispensa, a prestarem o serviço de 
manutenção preventiva e corretiva ao ÓRGÃO USUÁRIO, com horário de funcionamento mínimo 
das 8h às 18h de segunda-feira a sexta-feira, bem como serviços de assistência em situações de 
emergência, como serviço de guincho / reboque 24 (vinte e quatro) horas/dia X 07 (sete) 
dias/semana . 
8.1.3.1.1. Fica facultada à CONTRATANTE a realização de vistoria técnica nas instalações da 
CONTRATADA e da Rede Credenciada. 
8.1.3.2. É de responsabilidade da CONTRATADA a verificação dos locais de prestação de serviço 
e a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão. 
8.1.3.3. Os estabelecimentos da Rede Credenciada devem atender às necessidades de 
manutenção da frota de veículos do ÓRGÃO USUÁRIO em regime de: 
8.1.3.3.1. Assistência a uma ou mais multimarcas de veículos. 
8.1.3.3.2. Assistência a uma ou mais categorias de veículo. 
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8.1.3.3.3. Assistência a uma ou a várias especialidades, conforme necessidade do veículo. 
8.1.3.3.4. Assistência a equipamentos e embarcações. 
8.1.3.3.5. A Rede Credenciada deve ter estrutura adequada ao tipo de serviço prestado/produto 
comercializado e ao tipo de veículo atendido, compreendendo: 
8.1.3.3.5.1. Área física adequada à prestação dos serviços de manutenção. 
8.1.3.3.5.2. Boxes de serviços cobertos e delimitados em pátio pavimentado, dotados de bancadas. 
8.1.3.3.5.3. Equipamentos eletrônicos apropriados para aferições e regulagens de motores, 
balanceamentos e geometrias de rodas; equipamentos computadorizados para a leitura e o 
rastreamento de todo o sistema de injeção eletrônica; equipamentos ópticos ou computadorizados 
para alinhamento de direção; e ainda, equipamentos indispensáveis aos serviços de lanternagem, 
tais como esticador hidráulico e mecânico, cyborg, solda mig, repuxador, lixadeiras, 
esmerilhadeiras, cortador, politriz, entre outros. 
8.1.3.3.5.4. Elevadores para veículos leves e/ou pesados. 
8.1.3.3.5.5. Câmara metálica para pintura de veículos, totalmente em aço galvanizado com 
capacidade para pintura de veículos leves ou pesados e em conformidade com as normas de 
segurança, qualidade e controle ambiental, tais como: pressão positiva, isolamento térmico, sistema 
de purificação de ar “a seco” e aquecimento ambiental, através de circulação de ar quente, com 
queimadores a gás ou diesel. 
8.1.3.3.5.6. Dispor de adesivos magnéticos que identifique “veículos em teste” ou “veículo em 
manutenção” e/ou Placa de Experiência, conforme legislação vigente. 
8.1.3.3.5.7. Ferramentas atualizadas para atendimento da frota da respectiva categoria de sua 
responsabilidade. 
8.1.3.3.5.8. Equipe técnica qualificada a realizar os serviços, com estrita obediência à legislação 
trabalhista, e apta ao cumprimento das orientações constantes nos manuais dos fabricantes dos 
veículos. 
8.1.3.3.5.9. Possuir computador, impressora e conexão Internet. 
8.1.3.3.5.10. Para ser credenciado, o Estabelecimento deve possuir nas suas instalações áreas 
suficientes para manobras necessárias, movimentação e guarda dos veículos leves, médios, 
pesados, máquinas, embarcações e equipamentos rodoviários ou agrícolas que estiverem sob sua 
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responsabilidade. 
8.1.3.3.5.11. Sistema de proteção contra incêndio dentro dos padrões do Corpo de Bombeiros. 
8.1.3.3.6. O estabelecimento credenciado deverá efetuar o trabalho de manutenção em máquinas 
e equipamentos rodoviários ou agrícolas, em campo, em face das dificuldades de transporte às 
sedes das oficinas, mediante solicitação e agendamento prévio com o ÓRGÃO USUÁRIO. 
8.1.3.3.7. O Software de Gestão deverá disponibilizar campo específico para preenchimento no 
momento da abertura da Ordem de Serviço, para que o ÓRGÃO USUÁRIO indique o local que será 
realizada a manutenção do bem. O padrão sugerido pelo sistema é manutenção na sede do 
estabelecimento credenciado, contudo, o ÓRGÃO USUÁRIO, poderá alterar este local conforme 
necessidade, indicando o endereço completo para sua localização 
8.1.3.3.8. Para o credenciamento de estabelecimentos especializados em manutenção de viaturas 
de combate a incêndio, é necessário o cumprimento adicional dos requisitos listados a seguir: 
8.1.3.3.8.1. É imprescindível que tais serviços sejam executados por empresa com capacidade 
devidamente comprovada, por meio de no mínimo 01 (um) ou mais Atestado(s) de Capacidade 
Técnica, expedidos por órgãos públicos ou empresas privadas, que comprove(m) que a mesma 
tenha fornecido, fabricado ou realizado manutenção em equipamentos compatíveis em 
características com a descrição do modelo de viatura caracterizada na Ordem de Serviço. 
Considera-se compatível o fornecimento, a fabricação e a manutenção de viaturas especiais, 
minimamente, com as seguintes características: 
a) Bomba de incêndio certificada pela norma EN 1028-2:2002, NFPA 1901:2009 ou NBR 
14096:2008 (ou versão mais recente); 
b) Que a empresa tenha fornecido, fabricado ou realizado manutenção em viatura, que de maneira 
global, atendeu as normas EN 1846-1:2011, EN 1846-2:2011, EN 1846-3:2011 ou NFPA 1901:2009 
ou NBR 14096:2008 (ou versão mais recente); 
c) Fabricação, montagem ou manutenção de tanque de água e LGE, fabricado em liga metálica 
(aço inoxidável ou aço-carbono) ou copolímero, com volume adequado a viatura caracterizada na 
Ordem de Serviço; 
d)  Fabricação, montagem ou manutenção de tubulações hidráulicas para expedição e/ou admissão 
de sistemas de combate a incêndios das viaturas; 
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e) Outras exigências a critério do Órgão Usuário, priorizando o atendimento dos interesses da 
Administração Pública, mediante a conveniência e a oportunidade de cada Órgão, face a 
individualidade de cada Ordem de Serviço. 
 
8.2. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE   
8.2.1. Além do disposto no art. 17 do Decreto Estadual nº 4.993, de 31 de agosto de 2016, deverá 
a CONTRATANTE disponibilizar condições para o treinamento de servidores da SEAP/DETO e dos 
ÓRGÃOS USUÁRIOS, previamente indicados, sobre todo o sistema ora contratado. 
8.2.2. Fornecer à CONTRATADA, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da assinatura do 
Contrato o cadastro completo dos veículos e equipamentos em geral, contendo todos os dados 
necessários ao seu registro, quais sejam: 
a) Relação de veículos cadastrados no CVD - Cadastro de Veículos DETO; 
b) Ano; 
c) Placa; 
d) Patrimônio; 
e) Chassi; 
f) Renavam; 
g) Marca; 
h) Tipo; 
i) Motorização; 
j) Capacidade de carga; 
k) Combustível (gasolina, álcool, diesel, diesel S10 e flex – gasolina e álcool); 
l) Lotação – órgão / cidade / código do centro de custos; 
m) Capacidade do tanque. 
n) Registro fotográfico do bem, quando houver. 
8.2.3. Atualizar no sistema os acréscimos ou retiradas de veículos, embarcações e equipamentos, 
por modificações provenientes de alienações ou aquisições. 
 
8.2.4. Compete à SEAP/DETO: 
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a) Verificar se o Sistema de Gestão da CONTRATADA atende às necessidades estipuladas neste 
Termo de Dispensa; 
b) Coordenar a implantação de eventuais modificações ou acréscimos necessários; 
c) Supervisionar as atividades dos ÓRGÃOS USUÁRIOS; 
d) Convocar, quando necessário, os gestores e fiscais do contrato dos ÓRGÃOS USUÁRIOS, para 
reuniões técnicas; 
e) Propor à CONTRATADA, quando necessários, os ajustes na prestação dos serviços, visando à 
melhoria contínua, mediante a otimização do uso do sistema e a redução de custos; 
 
8.2.5. Compete aos ÓRGÃOS USUÁRIOS: 
a) Manter rigorosamente atualizado o cadastro da sua frota no Sistema de Controle da Frota Oficial 
(CVD - DETO) e no Sistema de Controle Patrimonial (GPM – CPE), informando aos respectivos 
Setores competentes as alterações da frota, decorrentes de inclusão, desativação, transferências, 
dentre outras. 
b) Indicar, formalmente, o Gestor e o Fiscal do Contrato para acompanhamento da fiel execução 
contratual, encaminhando à SEAP/DETO o respectivo ato de nomeação e sua publicação. Sempre 
que houver alteração do servidor nomeado, obrigatoriamente a SEAP/DETO deverá ser informada. 
c) Retirar o veículo no estabelecimento credenciado, conferindo se os serviços de manutenção 
foram executados conforme orçamento autorizado e realizando os procedimentos estabelecidos no 
item 8.1.2.26.1 do Termo de Dispensa. 
d) Conferir no ato da retirada do bem do estabelecimento credenciado as peças instaladas no 
mesmo e as que foram substituídas, exceto os casos de materiais que por sua característica sofram 
descarte imediato; 
e) Solicitar à CONTRATADA, a correção dos serviços que apresentarem qualquer anomalia, 
fixando prazo para a solução 
f) Monitorar as informações que dizem respeito à frota do ÓRGÃO USUÁRIO no sistema da 
CONTRATADA, a fim de assegurar que os serviços de manutenção sejam utilizados 
exclusivamente nos termos do Contrato. 
g) Responsabilizar-se pela emissão de prévio empenho para realização das despesas e manter 
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saldo compatível com as necessidades do ÓRGÃO USUÁRIO, ciente de que o saldo de empenho 
insuficiente, impossibilitará a abertura de novas ordens de serviços e aprovação de orçamentos até 
a disponibilização de novo empenho para inclusão no Software de Gestão da Manutenção pela 
CONTRATADA. 
h) Comunicar imediatamente à CONTRATADA e à SEAP/DETO eventuais estornos nos valores 
empenhados. 
i) Responsabilizar-se pelo recolhimento das informações dos serviços realizados; 
j) Responsabilizar-se pela autorização da execução dos serviços em veículos, embarcações e 
equipamentos em utilização pela sua frota; 
k) Receber, analisar e conferir os relatórios da medição dos serviços prestados, contestar as 
inconformidades detectadas e solicitar à CONTRATADA eventuais correções necessárias; 
l) Encaminhar o veículo ao estabelecimento indicado para orçamentação ou execução da 
manutenção em até 2 (dois) dias úteis. Caso o prazo seja ultrapassado, a solicitação será cancelada 
automaticamente pelo sistema de gestão, sendo necessário nova solicitação. A CONTRATADA 
deverá  informar automaticamente por SMS ou e-mail, ao Gestor de Frota o cancelamento, 
registrando o fato no Sistema de Gestão da Manutenção. 
m) Avaliar os orçamentos encaminhados via sistema para a execução de serviços afetos à 
manutenção dos veículos da frota, embarcações e equipamentos do ÓRGÃO USUÁRIO, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias da disponibilização do orçamento, ciente que a Ordem de Serviço será 
cancelada após esse prazo por falta de análise do ÓRGÃO USUÁRIO. 
n) Atestar a Nota Fiscal/fatura conferindo as informações dos serviços faturados, primando pelo 
cumprimento dos prazos de pagamento das notas fiscais à Contratada. 
o) Efetuar o pagamento da(s) Nota(s) Fiscal(Is)/Fatura(s) nos prazos estabelecidos no instrumento  
item 9.10 do Termo da Dispensa, e § 3.º do Artigo 18 do Decreto 4993/2016, ciente de que o atraso 
no pagamento à CONTRATADA poderá implicar no bloqueio das transações (lançamento, análise 
e aprovação de ordens de serviços) a serem realizadas no software de gestão da manutenção 
mediante aviso prévio da CONTRATADA, até a regularização da(s) pendência(s). 
p) Exercer a fiscalização da fiel execução do contrato, ordens de serviço e rede credenciada, 
documentando as ocorrências. 
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q) Comunicar formalmente à SEAP/DETO qualquer irregularidade constatada na prestação do 
serviço contratado; 
r) Selecionar o estabelecimento credenciado que fará o 1º orçamento em cada Ordem de Serviço, 
sempre possibilitando a participação de diferentes credenciados próximos a lotação do veículo, de 
modo a evitar a concentração dos serviços e o favorecimento de um estabelecimento. 
s) Toda e qualquer providência administrativa ou jurídica necessária que extrapole a regular gestão 
do contrato por parte do ÓRGÃO USUÁRIO, deverá ser previamente comunicada a SEAP/DETO 
para ciência, opinião e assessoramento das autoridades responsáveis participantes deste ajuste. 
t) Demais atividades correlatas objetivando o adequado uso do Sistema de Gestão Compartilhada. 

 
9. DA FORMA DE PAGAMENTO, MEDIÇÃO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS   
A) Da Forma de Pagamento: 
9.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os preços unitários previstos em sua proposta, 
que será  parte integrante do contrato. 
9.2 Para execução dos serviços de manutenção a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA para 
fins de remuneração da Mão de Obra/Hora Homem à sua Rede Credenciada, os valores máximos 
abaixo especificados: 
 a) Valor Mão de Obra/Hora Homem para motocicletas – R$ 46,00 (quarenta e seis reais); 
b) Valor Mão de Obra/Hora Homem para veículos leves/médios – R$ 92,00 (noventa e dois reais); 
c) Valor Mão de Obra/Hora Homem para veículos pesados – R$ 131,00 (cento e trinta e um reais); 
d) Valor Mão de Obra/Hora Homem para equipamentos – R$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais); 
e) Valor Mão de Obra/Hora Homem para embarcações e similares – R$ 197,00 (cento e noventa e 
sete reais); 
9.2.1. Os preços unitários para a Mão de Obra/Hora Homem, serão praticados conforme 
conveniência do estabelecimento credenciado, contudo, deverão ser iguais ou inferiores aos preços 
máximos estabelecidos pela CONTRATANTE no item 9.2. do Termo de Dispensa. 
9.3.  Os valores em reais relativos à Taxa de Administração e Mão de Obra/Hora Homem, dispostos 
no item 9.1 serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato. 
9.4 Na execução do contrato o vencedor do certame, por meio de sua rede de estabelecimentos 
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credenciados, deve apresentar o percentual mínimo de 12% (doze por cento) de desconto para 
peças de reposição genuínas/originais, parametrizado pelos valores apostos e vigentes nas 
Tabelas Referenciais de Peças (Exemplo Audatex, Cilia ou Orion). 
9.5. Na execução do contrato o vencedor do certame, por meio de sua rede de estabelecimentos 
credenciados, deve apresentar o percentual mínimo de 19% (dezenove por cento) de desconto 
para peças de reposição do mercado alternativo, parametrizado pelos valores apostos e 
vigentes nas Tabelas Referenciais de Peças (Exemplo Audatex, Cilia ou Orion). 
9.6. Os percentuais estabelecidos nos itens 11.4 e 11.5 são mínimos, não havendo óbice para que 
o estabelecimento credenciado ofereça descontos com percentuais superiores. 
 
B) Da Medição dos Serviços: 
9.6. Para medição dos serviços contratados, deverão ser considerados períodos quinzenais de 
prestação de serviços, sendo que a primeira quinzena corresponde ao período 1º ao 15º dia do 
mês, e a segunda ao período do 16º ao último dia do mês. 
9.7. As medições para efeito de pagamento serão realizadas de acordo com os seguintes 
procedimentos: 
9.7.1. No primeiro dia útil subsequente à quinzena em que foram prestados e faturados os serviços, 
a CONTRATADA deverá disponibilizar via Sistema, relatório analítico das despesas contendo os 
quantitativos totais de cada um dos tipos de serviços realizados (manutenção fornecida e taxa de 
administração), individualizados por ÓRGÃO USUÁRIO e os respectivos valores apurados, 
contendo no mínimo: 
a) Número da ordem de serviço. 
b) Identificação da oficina (razão social, nome fantasia e endereço). 
c) Identificação do órgão / unidade (centralizado ou descentralizado) 
d) Identificação do veículo (marca, tipo, prefixo e placa). 
e) Discriminação e valor das peças utilizadas. 
f) Discriminação do tempo e valor total da Mão de Obra. 
g) Valor total da operação. 
h) Data da abertura da ordem de serviço; 
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i) Data da disponibilização dos orçamentos, e o respectivo prazo entre a solicitação e a 
disponibilização. 
j) Previsão da data da entrega do serviço/veículo informada na fase de orçamentação pelo 
estabelecimento, e o efetivo prazo da conclusão do serviço. 
9.8. Do Pré-Faturamento: Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados no 
relatório, o ÓRGÃO USUÁRIO autorizará individualmente cada uma das Ordens de Serviços que 
compõem o faturamento, dentro de 5 (cinco) dias após a disponibilização da informação pela 
Contratada, para a emissão de nota fiscal. 
9.8.1. A ausência da conferência pelo ÓRGÃO USUÁRIO (Departamento, Unidade ou Centro de 
Custo), no prazo estipulado acima, acarretará no bloqueio do lançamento de novas Ordens de 
Serviços pelo mesmo. 
9.9. Em caso de não aceitação do faturamento de uma das Ordens de Serviço, esta não deverá ter 
a respectiva Nota Fiscal emitida, até a correção da eventual irregularidade nas informações 
relacionadas. 
9.10. O pagamento será efetuado pelo ÓRGÃO USUÁRIO, através do Sistema Integrado de 
Finanças Públicas – SIAF/PR, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, 
a crédito do beneficiário em conta do Banco do Brasil S.A., ou outro que venha a ser contratado 
pelo Estado, em até 30 (trinta) dias corridos da emissão eletrônica da Nota Fiscal/ Fatura pela 
CONTRATADA, conforme  § 3.º do Artigo 18 do Decreto 4993/2016, e obrigações do ÓRGÃO 
USUÁRIO. 
9.10.1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira 
devida pelo Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é 
calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
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I = (TX) 

 

 
I = (6/100) 

     365 
 

 
I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
 

 
9.10.1.1. Para cumprimento do item 9.10.1. CONTRATADA deverá formalizar o pedido da 
compensação financeira à CONTRATANTE, em processo específico, fundamentando o pleito e 
demonstrando os respectivos valores correspondentes, para fins de análise pelo ÓRGÃO 
USUÁRIO responsável e o encaminhamento das providências pertinentes, se for o caso. 
9.10.2. A CONTRATADA poderá suspender o acesso do ÓRGÃO USUÁRIO ao Software de 
Manutenção para a realização de transações (solicitação, análise e autorização de execução de 
ordem de serviço) quando houver Nota Fiscal/Fatura em aberto emitida com prazo superior a 50 
(cinquenta) dias, desde que tenha efetuado preventivamente comunicado formal, ao Gestor do 
Contrato do ÓRGÃO USUÁRIO, quanto a eminência da suspensão em razão do atraso no 
pagamento. 
9.10.2.1 O sistema deverá alertar ao ÓRGÃO USUÁRIO quanto a existência de Nota Fiscal/Fatura 
vencida (emitida há mais de trinta dias), mediante mensagem automática no sistema, informando o 
número da(s) nota(s) fiscal(is), valor e data de emissão. Caso seja impossível listar todas as 
informações na caixa automática, a mensagem disponibilizada deverá ter um link para acesso as 
informações pelo usuário 
9.10.2.2. A suspensão no acesso deverá ser realizada somente àquele ÓRGÃO USUÁRIO com 
Nota Fiscal/Fatura vencida sendo que os demais ÓRGÃOS USUÁRIOS em hipótese alguma 
poderão ser afetados pela medida. 
9.10.2.3. A regularização no acesso deverá ocorrer imediatamente após a quitação (pagamento) 
pelo ÓRGÃO USUÁRIO da Nota Fiscal/Fatura vencida com a situação caracterizada no item 9.10.2. 
9.11. Para fins de pagamento, a CONTRATADA deverá emitir conforme dados do ÓRGÃO 
USUÁRIO, Nota Fiscal/Fatura quinzenal de prestação dos serviços, acompanhado do relatório 
constante no item 9.7.1., acima. 
9.12. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser encaminhada por meio do Sistema da CONTRATADA ao 
respectivo ÓRGÃO USUÁRIO, de acordo com a estrutura administrativa do mesmo 
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(Órgão/Unidade, Departamento e/ou Centro de Custo). 
9.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável 
sobre o valor da Taxa de Administração. 
9.14. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto 
na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável, cuja alíquota, base de 
cálculo e valor do imposto devido devem estar devidamente destacados na Nota Fiscal/Fatura 
emitida pela CONTRATADA. 
9.15. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 
abrangidos por aquele regime. O pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação 
por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida 
Lei Complementar e demais alterações. 
9.16. Para liberação do pagamento, a CONTRATADA deverá estar com a documentação 
habilitatória abaixo dentro de sua validade, enquanto perdurar a vigência do contrato: 
a) Prova de Regularidade de Cadastro de Licitante junto ao GMS da Secretaria de Estado da 
Administração e da Previdência do Governo do Estado do Paraná. 
b) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
c) Certidão Negativa expedida pelo cartório distribuidor de falência e recuperação judicial do local 
da sede da CONTRATADA. 
d) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede 
da CONTRATADA. 
e) Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado do Paraná, se a CONTRATADA não 
estiver sediada no Estado do Paraná. 
f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos/CND. 
g) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a 
apresentação do Certificado de Regularidade - CRF. 
9.17. A não apresentação da documentação acima assegura à CONTRATANTE o direito de aplicar 
penalidades previstas na legislação vigente. 
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9.18. Para fins de pagamento, somente serão considerados gastos autorizados e efetivamente 
executados na Rede Credenciada. 
9.20. A remuneração da CONTRATADA será resultante da aplicação da Taxa de Aministração 
sobre cada Ordem de Serviço faturada na quinzena. 
9.20.1. O valor da Taxa de Administração deverá constar na respectiva Nota Fiscal/Fatura da Ordem 
de Serviço que está sendo cobrada, conforme exemplo: 

EXEMPLO 
1) Manutenção no veículo xxxx-0000, Ordem de Serviço yyy 
2) Taxa de Administração referente a Ordem de Serviço yyy 

R$ 1.102,00 
R$ 1,00 

TOTAL R$ 1.103,00 

 
9.21. Caso a CONTRATADA, por meio de sua Rede Credenciada não apresente os orçamentos 
solicitados pela CONTRATANTE dentro dos prazos estabelecidos no item 8.1.2.1. ficará sujeita 
a glosa correspondente a 5% sobre o valor total da Ordem de Serviço executada, exceto se 
apresentar justificativa fundamentada e aceita pela Administração. 
9.21.1. Caso a CONTRATADA, por meio de sua Rede Credenciada não conclua o serviço de 
manutenção dentro do prazo informado no orçamento, ficará sujeita a glosa correspondente a 
5% sobre o valor total da Ordem de Serviço executada, exceto se apresentar justificativa 
fundamentada e aceita pela Administração. 
9.21.2. Para demonstração do cumprimento dos prazos, a CONTRATADA deverá apresentar as 
informações conforme consta no item 9.7.1. de “a” até “j”  do Termo de Dispensa. 
9.21.3. A condição apresentada nos itens acima, estará limitada a 10% das Ordens de Serviço 
executadas mensalmente, para cada uma destas situações. Após, ficará sujeita às sanções 
administrativas previstas na legislação vigente, assegurado-lhe o direito ao devido processo legal. 

 
10. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
10.1. Os requisitos de habilitação são aqueles previstos nos Documentos de Habilitação conforme 
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ANEXO 13. 
 
11. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
11.1. É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou 
incorporação do Contratado com outra pessoa jurídica, desde que: 
a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 
licitação original; 
b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do Contrato; e 
c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração à 
continuidade do contrato. 
d) Autorização prévia da SEAP/DETO, e cumprimento do disposto no Art. 25 do Decreto Estadual 
nº 4993/2016; 
11.2. A alteração subjetiva a que se refere o item 11.1 será formalizada por Termo Aditivo ao 
Contrato a critério da CONTRATANTE. 
 
12. CONTROLE DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
12.1. A supervisão, orientação e fiscalização dos serviços prestados e materiais fornecidos pela 
Rede Credenciada, conforme objeto da presente contratação, estarão a cargo da CONTRATADA, 
a qual deverá manter Equipe Autônoma de Fiscalização. 
12.1.1. Fiscalizar, mediante Equipe de Fiscalização, se a Rede Credenciada está realizando a 
prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, em conformidade com as diretrizes 
do contrato, manuais dos fabricantes dos veículos e legislação aplicável, de forma regional e 
equitativa, tomando-se por base o total de estabelecimentos credenciados e sua distribuição 
geográfica. 
12.2. Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução e 
acompanhamento dos serviços descritos no presente Termo de Dispensa, é reservado à 
SEAP/DETO o direito de, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla 
e completa fiscalização  sobre os serviços prestados. 
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12.3. Para cumprimento do disposto no item 12.2, o ÓRGÃO USUÁRIO, SEAP/DETO deverá: 
a) Ter livre acesso aos locais de execução do serviço; 
b) Exercer a fiscalização do presente contrato, de modo a assegurar seu efetivo cumprimento; 
c) Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, efetivando avaliações 
periódicas. 
12.4. Caso entenda necessário, a SEAP/DETO e o ÓRGÃO USUÁRIO representado por seus 
gestores e fiscais poderão verificar “in loco”, as condições estruturais (área física e equipamentos) 
dos estabelecimentos credenciados. Caso seja verificado a inexistência de espaço e condições 
mínimas adequadas à realização dos serviços solicitados, a CONTRATADA será notificada através 
de relatório de deficiências, devendo esta proceder à imediata correção dos problemas apontados, 
e indicar outro estabelecimento que atenda às condições mínimas para execução do serviço 
solicitado. 
12.4.1. A CONTRATADA terá o prazo de até 5 (cinco) dias, após o recebimento do relatório de 
deficiências, para apresentar as devidas justificativas, ou ainda, a comunicação de desligamento da 
oficina credenciada e providenciar a sua substituição. 
12.5. O ÓRGÃO USUÁRIO deverá supervisionar a execução dos serviços prestados pela 
CONTRATADA, podendo rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o contrato. 
12.6. As exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser prontamente 
atendidas pela CONTRATADA, sem ônus ao ORGÃO USUÁRIO e nos prazos estabelecidos. 
12.7. É dever da CONTRATADA realizar vistorias e laudos técnicos na hipótese da SEAP/DETO 
identificar inconsistências nos relatórios apresentados ou no resultado da fiscalização interna. 
12.7.1. O ÓRGÃO USUÁRIO e/ou a CONTRATANTE se reserva no direito de solicitar vistoria e 
laudo técnico para esclarecimento de dúvidas quanto a execução do serviço. 
12.8. O pagamento das despesas relativas às vistorias e laudos técnicos será realizado 
exclusivamente pela CONTRATADA. 
12.9. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
13. SUBCONTRATAÇÃO 
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13.1 Não será permitida a subcontratação do objeto. 
 
14. DA VIGÊNCIA 
14.1 O contrato terá vigência de até 180 (cento e oitenta) dias, ou até a conclusão do procedimento 
licitatório protocolado sob o nº 15.709.851-9, o que ocorrer primeiro, sendo vedada sua prorrogação, 
conforme preceituado pelo art. 34, IV, da Lei Estadual nº 15.608/2007. 
 
 
15. DA PROPOSTA COMERCIAL 
15.1. Ao oferecer a sua proposta, a empresa deverá preencher, obrigatoriamente todos os campos 
constantes da Proposta de Preço, com observância das especificações contidas neste Termo de 
Dispensa e seus ANEXOS. 
15.2. Depois de efetivado o julgamento, será considerado como vencedora a empresa que ofertar 
a menor taxa de administração em reais por ordem de serviço executada e a melhor pontuação na 
avaliação do Sistema de Gestão de Manutenção. 
15.3. As empresas arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 
propostas, sendo que o Estado do Paraná não será, em hipótese alguma, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de dispensa. 
15.4. Serão desclassificadas as Propostas comerciais que: 
a) Forem elaboradas em desacordo com as exigências contidas neste Termo de Dispensa e seus 
ANEXOS. 
b) Apresentarem propostas alternativas, tendo como opção de preço, condições de serviço ou oferta 
de vantagem baseados na proposta das demais interessadas; 
c) Apresentarem propostas advindas de consórcios. 
 
16.  DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO 
16.1. Ficam impedidas de participar da dispensa as empresas que, na data da abertura das 
propostas, se encontrarem em qualquer uma das seguintes situações: 
16.1.1. Descumprimento da legislação aplicável; 

46
3

Inserido ao protocolo 15.843.489-0 por: Adriane Zaninelli Barbieri em: 19/06/2019 14:13. Assinado por: MARCO ANTONIO RAMOS em: 19/06/2019 16:00. Assinado por:
Ricardo Andre Borges em: 19/06/2019 14:15. Para mais informações acesse: http://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código:
9ee6b68449c446a9f659bbbc8af8a31d



 
 
 
 
 
 
 Departamento de Gestão do Transporte Oficial 

Divisão de Manutenção da Frota 
 

 

Página 44 de 119 
 

16.1.2. Apresentem-se sob a forma de consórcio de empresas, qualquer que seja a modalidade de 
constituição. 
16.1.3. Estejam sob falência, recuperação judicial, em liquidação ou dissolução, cumprindo sanção 
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, aplicada por qualquer órgão 
da Administração Pública, bem como sanção de suspensão temporária de participação em licitação 
e impedimento de contratar com o Governo do Estado do Paraná. 
 
 
17. DA PROIBIÇÃO DE CONSÓRCIO 
17.1. Não será aceita a participação de consórcios, pelos seguintes motivos: 
a) Na hipótese de consórcio, as empresas que a constituem acumularão atividades de 
gerenciamento da frota e prestação de serviço, o que se contrapõe à eficiência pretendida pelo 
CONTRATANTE; 
b) Os serviços decorrentes da presente contratação não contêm especificidades que exijam 
equipamentos ou pessoal diferenciado, sendo o objeto passível de ser executado por uma única 
empresa, dispensando subcontratação ou empresas consorciadas; 
c) Os investimentos necessários para a execução do objeto contratual não justificam a participação 
de consórcio; 
d) A expertise exigida pelo objeto do contrato não depende de consorciamento entre empresas; 
e) A vedação ao consórcio permite um aumento no número de participantes do procedimento de 
dispensa, o que conduzirá, naturalmente, à maior disputa no certame, acarretando maiores 
descontos para o CONTRATANTE; 
f) A análise de outros procedimentos licitatórios comprova que diversos outros órgãos públicos do 
país realizaram licitação com o mesmo objeto e vedaram a participação de consórcios. Veja-se: 
• Tribunal Regional Eleitoral da Bahia – PE nº 007/2016 
• Tribunal Regional Eleitoral do Ceará – PE nº 31/2015 
• Governo do Estado de Rondônia – PE nº 534/2016 
• Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região - PE nº 62/2015 

47
3

Inserido ao protocolo 15.843.489-0 por: Adriane Zaninelli Barbieri em: 19/06/2019 14:13. Assinado por: MARCO ANTONIO RAMOS em: 19/06/2019 16:00. Assinado por:
Ricardo Andre Borges em: 19/06/2019 14:15. Para mais informações acesse: http://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código:
9ee6b68449c446a9f659bbbc8af8a31d



 
 
 
 
 
 
 Departamento de Gestão do Transporte Oficial 

Divisão de Manutenção da Frota 
 

 

Página 45 de 119 
 

• Governo do Estado de Minas Gerais – PP nº 239/2012 
• Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – PE nº 22/2013 
• Tribunal de Justiça do Amazonas – PE nº 005/2013 
• Ministério dos Transportes / DNIT – PE nº 176/2013 
• Governo do Estado do Espírito Santo – PE nº 0027/2016 
 
18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 
18.1. Ao concluir os serviços de implantação do sistema, a CONTRATADA deverá comunicar o fato 
à SEAP/DETO, por escrito. 
18.2. A Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP designará Comissão 
específica composta por no mínimo 03 (três) servidores, dos quais 01 (um) servidor do 
Departamento de Gestão do Transporte Oficial – DETO e, 02 (dois) representantes de 
Órgãos/Entidades integrantes do Contrato para aferir a relação de estabelecimentos que integram 
a Rede Credenciada, conferindo se o quantitativo apresentado atende o disposto no Termo de 
Dispensa. 
18.2.1. A relação de Estabelecimentos que integram a Rede Credenciada da CONTRATADA 
poderá ser entregue à SEAP/DETO em arquivo digital (DVD), com arquivo no formato “xls”, em no 
mínimo 03 (três) cópias com idêntico conteúdo, em conformidade com os prazos estabelecidos no 
presente, assim como a documentação exigida no item 1.2.6.2. 
18.3. O não cumprimento de algum destes requisitos obriga a CONTRATADA a saná-los no prazo 
estipulado pela SEAP/DETO. Não ocorrendo a regularização do mesmo, não será homologada a 
Rede Credenciada ficando a CONTRATADA sujeita às penalidades previstas neste Termo de 
Dispensa. 
18.4. O aceite pela SEAP/DETO não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA por vícios 
qualitativos, quantitativos ou técnicos dos serviços de implantação e operação do software de 
Gestão para Manutenção da Frota Oficial e equipamentos do CONTRATANTE, ou por desacordo 
com as especificações estabelecidas no Termo de Dispensa, verificadas posteriormente. 
 
19. DA GARANTIA 
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19.1. A garantia deverá ser prestada no prazo de até 10 (dez) dias após assinatura deste 
instrumento, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato. 
19.2. A inobservância do prazo do item 19.1 acarretará a aplicação de multa de 0,07% (zero vírgula 
zero sete por cento) do valor do contrato por dia de atraso até o máximo de 2% (dois por cento). 
19.3. O atraso superior a 30 (trinta) dias na apresentação da garantia configura inadimplência total 
e implica a imediata rescisão do contrato. 
19.4. A garantia deverá vigorar até 90 (noventa) dias após o encerramento da vigência do contrato. 
19.5. A garantia poderá ser oferecida em qualquer das modalidades previstas no art. 102 da Lei 
Estadual n.º 15.608/2007. 
19.6. A fiança bancária só será admitida com expressa renúncia do benefício de ordem de que trata 
o art. 827 do Código Civil. 
19.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, dentre outros, o pagamento 
de: 
a) prejuízos advindos do não cumprimento total ou parcial do objeto do contrato, inclusive da mora; 
b) prejuízos diretos e indiretos causados à Administração, decorrentes de culpa ou de dolo, durante 
a execução do contrato; 
c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO. 
19.8. A garantia será devolvida ao final do prazo estipulado no item 19.4, após a verificação, pelo 
Contratante, de que o contrato tenha sido integralmente cumprido. 
19.9. A instauração de processo administrativo em desfavor do Contratado, para apurar falha na 
execução do contrato, impede a devolução da garantia até a decisão final. 
 
20. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COMUNS 
20.1. O objeto dessa dispensa é classificado como serviço comum, face possuir especificação usual 
de mercado e padrão de qualidade definidas no Termo de Dispensa, conforme estabelece o art. 45, 
da Lei Estadual nº 15.608/2007. 
 
21. CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
21.1. Na presente dispensa será aplicada a Lei Complementar nº 123/2006, no que couber. 
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22. DA AVALIAÇÃO DO SISTEMA 
22.1.Após a abertura das propostas comerciais, as 03 (três) empresas que ofertarem os menores 
valores para a Taxa de Administração, deverão demonstrar o seu Sistema de Gestão da 
Manutenção à Comissão de Avaliação da SEAP, que avaliará os itens especificados no ANEXO 2 
do Termo de Dispensa. 

As sessões para a avaliação do Sistema ocorrerão por ordem de classificação das 
empresas participantes, sendo: 

- 1ª classificada – dia 27.06.19 – horário das 14:00 às 18:00; 
- 2ª classificada – dia 28.06.19 – horário das 08:00 às 12:00; 
- 3ª classificada – dia 28.06.19 – horário das 14:00 às 18:00 
 

22.2 Será considerada vencedora aquela que obtiver maior pontuação na avaliação do Sistema de 
Gestão e apresentado o menor valor da Taxa de Administração. 
22.3. Na ocorrência de empate na pontuação obtida na avaliação do Sistema de Gestão, será 
considerada vencedora aquela que apresentou o menor valor da Taxa de Administração. 
22.4. Havendo a condição de empate entre a avaliação do Sistema de Gestão e os valores da Taxa 
de Administração, será realizado sorteio para definição da vencedora. 
22.5. A sessão pública para demonstração do Sistema será realizada em Sala de Reuniões, sita à 
Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, Palácio das Araucárias, Centro Cívico, Curitiba – Paraná, no 
horário das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas devendo a interessada prover toda 
infraestrutura necessária para funcionamento do sistema (conectividade, periféricos ou quaisquer 
outros equipamentos, componentes e acessórios), sem que isto gere qualquer custo à 
Administração. 
22.6. Caso haja necessidade de prorrogação de tempo para conclusão da simulação de 
funcionamento do Sistema de Gestão, ficará a critério da Comissão de Avaliação conceder este 
novo prazo necessário à sua finalização. 
22.7. A infraestrutura disponibilizada para os testes deverá ser a mesma a ser utilizada durante toda 
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a contratação. 
22.8. A apresentação deverá ser realizada por equipe da própria empresa interessada. 
22.9. A demonstração do funcionamento do sistema deverá ser realizada por meio de simulações 
que atendam o check list ANEXO 2, o qual possui o total de 34 (trinta e quatro) itens. 
22.10. A avaliação do Sistema de Gerenciamento da Manutenção será realizada por Comissão de 
Avaliação designada pela Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP. 
22.11. A avaliação do sistema será feita em ambiente público e será aberta a todos os interessados. 
22.12. Não será permitida a manifestação dos participantes durante a execução dos testes, exceto 
da empresa cujo Sistema está sendo avaliado. 
22.13. A Administração poderá solicitar que qualquer teste seja repetido a fim de dirimir dúvidas e 
possibilitar a verificação concreta do atendimento ao requisito testado. 
22.14. Ao final da apresentação deverá ser entregue à Comissão de Avaliação, em meio digital, 
todos os “prints” das telas e relatórios produzidos das rotinas demonstradas na sessão de avaliação 
do sistema. 
22.15. Ao final da sessão, após a realização dos testes, será concedida a oportunidade para a 
manifestação dos demais participantes. Somente neste momento será possível a eles realizarem 
questionamentos, efetuarem solicitações, bem como trazerem informações relevantes, para auxiliar 
o processo avaliatório, que poderão ser aceitas ou não pela Administração. 
22.16. Ao final da sessão será lavrada Ata com o resultado da avaliação. 
22.17. Encerradas as apresentações da Avaliação do Sistema de Gestão de Manutenção a sessão 
será encerrada em data oportuna a ser designada pela Administração, será informado o resultado 
da avaliação do Sistema de Gestão da Manutenção demonstrado, e demais atos. 

 
23. DO FUNDAMENTO LEGAL E DA LEGISLAÇÃO 
23.1. A dispensa de licitação terá como fundamento legal a Lei Estadual nº 15.608/2007, a Lei 
Federal nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e suas alterações, o Decreto Estadual nº 4.993/2016 e as 
demais legislações aplicáveis, e ainda, pelo estabelecido no presente Termo. 
23.2. Os servidores que subscrevem este Termo de Dispensa de Licitação atestam que observaram 
integralmente a regulamentação estabelecida pelo Decreto Estadual n.º 4.993/2016 e as 
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orientações constantes da Minuta Padronizada para Serviços Continuados aprovada pelo 
Procurador-Geral do Estado do Paraná. 
 
24. DAS PENALIDADES: 
24.1 O contratado que incorra em infrações, sujeita-se às seguintes sanções administrativas: 
a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo não 
superior a 05 (cinco) anos; 
e) impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e 
descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, 
Obras e Serviços – GMS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 
24.2 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” do item anterior poderão ser aplicadas ao 
adjudicatário e ao contratado, cumulativamente com a multa. 
24.3 Advertência será aplicada por conduta que prejudique o andamento do procedimento de 
dispensa de licitação e de contratação. 
24.4 A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 1% (um por cento) sobre o valor total da 
contratação será aplicada a quem: 
a) retardar ou impedir o andamento do procedimento de dispensa de licitação; 
b) não mantiver sua proposta; 
c) apresentar declaração falsa; 
d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento. 
24.5 A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 5% (cinco por cento) sobre o valor total da 
contratação, será aplicada a quem: 
a) apresentar documento falso; 
b) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente; 
c) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s). 
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24.6 Multa de mora diária de até 0,3% (zero vírgula três por cento), calculada sobre o valor global 
do contrato, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega do objeto contratual; a partir do 31º 
(trigésimo primeiro) dia será cabível a multa compensatória prevista no item 24.7. 
24.7 A multa, de 10% (dez por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, será 
aplicada no caso de inexecução total ou parcial do contrato. 
24.8 A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, será aplicada ao licitante que: 
a) abandonar a execução do contrato; 
b) incorrer em inexecução contratual. 
24.9 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos, será aplicada a quem: 
a) fizer declaração falsa na fase de habilitação; 
b) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento; 
c) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou 
oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 
d) agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico; 
e) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
f) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos 
praticados, em especial, infrações à ordem econômica definidos na Lei Federal nº 12.529/2011; 
g) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei. 
24.10 O impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios 
e descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, 
Obras e Serviços – GMS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será aplicado a quem: 
a) recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato, aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no edital; 
b) deixar de entregar documentação exigida para o certame; 
c) apresentar documentação falsa; 
d) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
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e) não mantiver a proposta; 
f) falhar ou fraudar na execução do contrato; 
g) comportar-se de modo inidôneo, fora das hipóteses do item  24.9; 
h) cometer fraude fiscal. 
24.11 A autoridade máxima do órgão ou entidade é a autoridade competente para impor as 
penalidades previstas no item 24.1, alíneas “c”, “d” e “e”. 
24.12 Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensão do direito de contratar com a 
Administração ou da declaração de inidoneidade: 
a) às pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de licitar 
com a Administração Pública enquanto perdurarem as causas da penalidade, independentemente 
de nova pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios; 
b) às pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas referidas no item 
anterior. 
24.13 Na aplicação das sanções, a Administração observará as seguintes circunstâncias: 
a) proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto econômico da contratação; 
b) os danos resultantes da infração; 
c) situação econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geração de 
receitas e seu patrimônio, no caso de aplicação de multa; 
d) reincidência, assim entendida a repetição de infração de igual natureza após aplicação da sanção 
anterior; e 
e) circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da infração. 
24.14 Nos casos não previstos no instrumento convocatório, inclusive sobre o procedimento de 
aplicação das sanções administrativas, deverão ser observadas as disposições da Lei Estadual nº 
15.608/2007, da Lei Federal n.º 10.520/2002 e da Lei Federal nº 8.666/1993. 
24.15 Sem prejuízo das penalidades previstas nas cláusulas anteriores, a responsabilização 
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, 
nacional ou estrangeira, na participação da presente licitação e nos contratos ou vínculos derivados, 
também se dará na forma prevista na Lei Federal nº 12.846/2013, regulamentada, no âmbito do 
Estado do Paraná, pelo Decreto Estadual nº 10.271/2014. 
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24.16 Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Cadastro Unificado de Fornecedores 
do Estado do Paraná (CFPR). 
24.17 Todas as penalidades descritas neste contrato somente serão efetivamente aplicadas após 
instauração de regular processo administrativo. 
24.18 Após decisão definitiva proferida no processo administrativo, as multas aplicadas deverão ser 
recolhidas à conta do Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, 
sob pena de seu valor ser descontado da garantia do contrato ou do documento de cobrança, na 
ocasião do pagamento, podendo, ainda, ser exigida judicialmente. 
 
25. DO FORO 
25.1. Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba, capital do Estado do Paraná, para dirimir quaisquer 
questões relativas ao contrato decorrente da Dispensa de Licitação, com expressa renúncia de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
26. DOS ANEXOS 
ANEXO 1 – Funcionalidades Mínimas do Software 
ANEXO 2 – Check-list para Avaliação do Sistema 
ANEXO 3 – Fluxo do Processo de Manutenção 
ANEXO 4 – Número Mínimo Inicial De Credenciadas 
ANEXO 5 – Máquinas e Equipamentos 
ANEXO 6 – Embarcações e Similares 
ANEXO 7 – Motocicletas e Similares 
ANEXO 8 – Veículos Pesados 
ANEXO 9 – Veículos Leves e Médios 
ANEXO 10 – Tabela de Concessionárias por Marca 
ANEXO 11 – Cronograma de Implantação 
ANEXO 12 – Plano de Integração 
ANEXO 13 – Documentos de Habilitação 
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ANEXO 14 – Dotações Orçamentárias 
ANEXO 15 – Estimativa de Despesa e Órgãos Usuários 
ANEXO 16 – Minuta do Contrato 
 
Curitiba, 14 de junho de 2019. 

 
 
 

Ricardo André Borges 
Depto. de Gestão do Transporte Oficial 
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ANEXO 1 – FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DO SOFTWARE (SISTEMA) 
 

1. Plataforma e ambiente 
1.1. Ser acessível via WEB (on-line), 24 horas (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por 
semana, em navegadores padrão de mercado como Internet Explorer, Mozilla FireFox ou Google 
Chrome; 
1.2. Funcionar online de forma interligada com a rede credenciada para o registro do orçamento, 
cotação, e com a equipe da gestora e órgãos/entidades para aprovação e registro dos demais dados 
da manutenção, bem como para consultas ou relatórios; 
1.3. O sistema WEB deve permitir acesso somente a usuários previamente cadastrados e 
autenticados por meio de senha individual. O sistema não deverá permitir o cadastro incompleto, 
exigindo dados mínimos como nome completo, e-mail institucional, telefone, órgão vinculado, RG, 
CPF e data de nascimento. 
1.4. Todas as transações realizadas no sistema compreendendo cadastro, acessos, inclusões, 
exclusões e demais atividades devem ter seu registro vinculado ao login do usuário, data e horário 
da execução e histórico de alterações. 
1.5. O sistema deve disponibilizar funcionalidade para que o gestor responsável do órgão crie login 
de acesso aos usuários daquele órgão, com a possibilidade de definição dos níveis de acesso; 
2. Cadastro de Órgãos e Unidades 
2.1. Deverá ser possível efetuar cadastro on-line e tempo real de órgãos usuários em no mínimo 05 
(cinco) níveis hierárquicos. 
Nível 1: Governo do Paraná. 
Nível 2: Secretaria A. 
Nível 3: Departamento Alpha. 
Nível 4: Unidade Beta. 
Nível 5: Subunidade Gama 
3. Cadastro de Usuários 
3.1. O sistema deve permitir a configuração de perfis de acesso e conter no mínimo para 
demonstração os seguintes perfis: 
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3.1.1. PERFIL ADMINISTRADOR - GESTOR DE FROTA DO ESTADO (SEAP/DETO): acesso a 
todas informações constantes no software de gestão da manutenção, dentre as quais, manutenções 
aprovadas, executadas e reprovadas da frota de todos os órgãos e entidades contratantes, notas 
fiscais emitidas pela Oficina e Gestora, datas de pagamento, inclusão ou alteração dos parâmetros 
para qualquer Órgão Usuário, Unidade, Departamento e/ou Centro De Custo. Permite a 
criação/bloqueio de login de acesso a qualquer usuário. Perfil: servidores da SEAP/DETO 
autorizados pelo Diretor do Departamento. 
3.1.2. PERFIL GESTOR DO ÓRGAO (Secretário do Órgão, Diretor Geral, Comandante, Chefe 
e Gestor de Frota do Órgão/Entidade): lançamento e/ou aprovação de ordem de Serviço, acesso 
às informações da frota vinculada ao seu órgão/entidade, fixação dos limites de alçada aos gestores 
de unidades, departamentos, centros de custo, criação de login de acesso a usuários de seu órgão. 
Perfil: servidores indicados pelo Diretor-Geral do ÓRGÃO USUÁRIO. 
3.1.3. PERFIL GESTOR DE FROTA DE UNIDADE/BASE OPERACIONAL: aprovação e acesso 
às informações das manutenções dos veículos de seu departamento, unidade ou centro de custo, 
lançamento da Ordem de Serviço. Perfil: servidores indicados pelo Gestor do Órgão. 
3.1.4. PERFIL OPERAÇÃO: realiza somente a abertura de ordem de serviço, descrevendo a 
necessidade da manutenção no bem, com acesso as informações de manutenções realizadas nos 
veículos lotados apenas no seu departamento, unidade ou centro de custo. Perfil: servidores 
indicados pelo Gestor de Frota de Unidade/Base Operacional. 
3.1.5. PERFIL CONSULTA: permite a visualização de todas as informações registradas no software 
de gestão da manutenção, relatórios gerenciais, sendo possível ocorrer em um 
Órgão/Entidade/Centro de Custo específicos ou em toda a estrutura do Governo, definido pelo perfil 
administrador. 
3.1.6. PERFIL CONDUTOR: permite a validação de procedimento no estabelecimento credenciado, 
como a entrega e retirada de veículos mediante a conferência do check-list, com acesso 
individualizado. 
3.2. Esses perfis deverão respeitar a visualização de acessos, ou seja, para um usuário cadastrado 
como Administrador da Frota do Estado (DETO) deve ter acesso irrestrito, já o usuário cadastrado 
como Gestor de um determinado Órgão ou Unidade somente poderá visualizar as informações 
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desse órgão e assim sucessivamente para os demais níveis hierárquicos. 
4. Cadastro de Veículos 
4.1. Permitir a carga em massa da frota do Estado do Paraná, por meio de arquivo gerado nos 
formatos texto (csv) ou planilha em formato xls. 
4.2. O sistema deve permitir o cadastro em tempo real da frota de veículos e equipamentos por 
órgão usuário, inclusive de informações particulares que o caracterizam, tais como: prefixo, grupo, 
etc,  não permitindo cadastros incompletos, com descrição fora do padrão. 
4.3. O sistema deve permitir pesquisa que localize um determinado veículo cadastrado, 
independente da frota ao qual esteja vinculado. 
4.4. O sistema deve permitir a inclusão, exclusão e/ou transferência de veículos entre as frotas 
dos Órgãos usuários, em tempo real pelo usuário com perfil administrador (Gestor da Frota) e/ou 
Perfil Gestor do Órgão (este último apenas dentro das unidades subordinadas). 
4.5. O sistema deve permitir ao usuário gestor do órgão, a transferência de lotação do veículo a 
partir do 3º nível do ÓRGÃO USUÁRIO. 
5. Cadastro de Oficinas 
5.1. Apresentar relação de estabelecimentos credenciados por localidade e endereço. 
5.2. O cadastro da oficina deve informar qual o tipo de serviço que a credenciada executa e 
descrição dos serviços. 
Ex. Mecânica para veículos leves (caixa de câmbio, suspensão, elétrica…) 
Ex. Mecânica para veículos pesados (molas, borracharia, motor…) 
5.3. O cadastro da oficina deve permitir parametrização pela empresa gestora para informar o 
número máximo de veículos que a oficina tem capacidade para atender os usuários do contrato 
(capacidade técnica para atendimento); 
5.4. O cadastro da oficina deve apresentar em tempo real quantos veículos estão em execução 
naquele momento, e qual a disponibilidade para novos veículos; 
6. Cadastro de Empenhos 
6.1. O sistema deve permitir o cadastro de valores empenhados pelos Órgãos usuários até cinco 
níveis hierárquicos, e destes valores, deduzir automaticamente o valor correspondente ao 
orçamento autorizado pelo Gestor do órgão. 
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6.2. O sistema não deve permitir a abertura/solicitação de ordem de serviço, se não houver saldo 
global de empenhos do órgão/unidade. O sistema deve avaliar o saldo com base nas ordens de 
serviço em execução, e nas ordens de serviço que estão aguardando aprovação do órgão usuário, 
tendo como base o valor do menor orçamento. 
7. Operação da Manutenção 
7.1. Registro de vistoria básica (check-list), para recebimento (check-in) e retirada (check-out) do 
veículo nos estabelecimentos da rede credenciada, mediante registro fotográfico na chegada do 
veículo à oficina, gerando registro das informações no software de gestão da manutenção, para 
consulta a qualquer tempo. 
7.1.1. O registro fotográfico deverá contemplar as informações do painel do veículo contemplando 
as informações do odômetro, nível do combustível (a chave/ignição deve estar na posição ligada) e 
placa de identificação do bem, não permitindo o carregamento e utilização de fotografias do banco 
de imagens do aparelho. 
7.1.2. A funcionalidade listada no item 7.1, poderá ser complementada por meio de login e senha 
do condutor do veículo previamente cadastrado no software de gestão da manutenção, ou outra 
metodologia de controle a ser adotado com a devida anuência da CONTRATANTE desde que o 
procedimento seja seguro. 
7.1.3. O check-list de entrada e saída do veículo do estabelecimento credenciado deve estar 
vinculado a ordem de serviço, devendo ser realizado pelo estabelecimento credenciado, na 
presença do condutor do veículo, quando o veículo for apresentado para elaboração do orçamento, 
e/ou apresentado para a execução do serviço conforme ordem de serviço autorizada. O mesmo 
procedimento deve ser realizado também na devolução do veículo ao condutor, mesmo se o veículo 
foi apresentado apenas para orçamentação, e/ou retirada após a execução da manutenção. 
7.2. O sistema deve possibilitar a abertura de ordem de serviço via web, possibilitando ao usuário 
no momento da abertura, a indicação se a manutenção ocorrerá na sede do estabelecimento 
credenciado (padrão sugerido) ou na sede do órgão, ou ainda em outro local que se encontra o 
bem. 
7.3. Na abertura da ordem de serviço o sistema deverá indicar os estabelecimentos credenciados 
próximos ao local onde se encontra o veículo, e com capacidade disponível para atendimento na 
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região. 
7.3.1. O sistema deve organizar a lista de estabelecimentos credenciados de forma a possibilitar a 
rotatividade entre os credenciados, de modo que todos participem do processo de orçamentação e 
execução da manutenção. 
7.3.2. O sistema deve organizar a lista de modo que o estabelecimento credenciado que realizou a 
última manutenção em veículos da frota oficial seja apresentado ao final da lista e assim 
sucessivamente. 
7.3.3. O usuário e/ou a gestora poderá selecionar outro estabelecimento credenciado, conforme 
ramo da atividade (autoelétrica, mecânica, lava car, etc.), justificando a decisão 
7.3.4. Para a apresentação do 2º e 3º orçamento o sistema deve seguir a lista dos estabelecimentos 
credenciados apresentados inicialmente, podendo o Órgão Usuário indicar adicionalmente outros 2 
(dois) estabelecimentos para apresentação dos orçamentos. 
7.3.5. O sistema deve manter o registro, na ordem de serviço, das operações realizadas pelos 
usuários e/ou gestora (estabelecimento escolhido e justificativa). 
7.3.6. O sistema deve apresentar os estabelecimentos credenciados conforme classificação do bem 
(leve, médio, pesado, motocicleta…). 
7.4. O sistema deve manter o histórico de troca de peças e serviços efetuados, com nomenclatura 
padronizada, contendo seus preços e quantidade de horas de mão de obra para o reparo. 
7.5. O sistema deve controlar a garantia de peças substituídas, emitindo alerta ao gestor quando 
da inclusão das mesmas peças no orçamento apresentado pelo estabelecimento credenciado. 
7.5.1. O sistema deverá permitir consulta de peças em garantia, por bem, unidade ou por 
órgão/entidade. 
7.6. O sistema deve permitir avaliar e aprovar os orçamentos de peças, acessórios e serviços, 
respeitando o estabelecido nos perfis de acesso. 
7.6.1. O sistema deve comunicar o estabelecimento credenciado, via WEB, para início da execução 
do serviço, após autorização para execução da ordem de serviço concedida pelo gestor do órgão 
usuário, conforme perfil de acesso. 
7.7. Disponibilizar via WEB, no mínimo 3 (três) orçamentos/cotações de preço para a aquisição de 
peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva. 
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7.7.1. O sistema deve possibilitar a inclusão do orçamento pela credenciada, com informação do 
prazo para execução do serviço e/ou manutenção orçado. 
7.7.2. Os valores dos orçamentos elaborados pela Rede Credenciada não poderão ser visualizados 
por meio do sistema pelas demais empresas consultadas para a realização do serviço, ficando 
aberto para consulta apenas os itens que compõem o orçamento, tais como descrição da peça e 
codificação conforme Tabelas Referenciais de Tempo dos Serviços, usualmente praticadas na 
iniciativa privada ou fixadas por órgão oficial (Exemplo Sindirepa-PR), e Tabela Referencial de 
Preços de Peças (Exemplo Audatex, Cilia ou Orion). 
7.7.3. A credenciada deve informar nos orçamentos descrição de peças, materiais, serviços e tempo 
de execução em horas centesimais e preços líquidos. 
7.7.4. Todas as etapas do processo de orçamentação até a aprovação (inclusão, alteração e 
exclusão de itens) deverão ser registradas e mantidas com histórico dos registros de login e 
alterações efetuadas. 
7.7.5. Campo para preenchimento obrigatório para fixação pelo estabelecimento credenciado, do 
prazo de execução de serviço no orçamento informado. Caso o prazo não seja cumprido, e/ou a 
oficina solicite prorrogação, o sistema deverá permitir o registro de novo prazo, em outro campo, e 
campo específico para que o estabelecimento justifique as razões do atraso. 
7.7.6. As comprovações das Tabelas Referenciais devem ser inseridas no sistema de gestão logo 
após a finalização do orçamento principal, realizado no estabelecimento onde o veículo foi 
registrado. 
7.7.7. As comprovações devem ser inseridas no software de gestão em arquivos em formato pdf. 
7.8. Permitir que os aprovadores possam filtrar a visualização das Ordens de Serviço de 
manutenção pendente de aprovação por órgão, por data, por agrupamento/ categoria e por status 
de aprovação. 
7.9. Permitir nos orçamentos a inserção de quantidade de mão de obra utilizada para cada peça 
substituída ou serviço realizado. No processo de cotação deve conter o valor orçado inicialmente e 
valor aprovado de cada peça ou serviço. 
7.10. A Contratada deve disponibilizar relatório de preços praticados e tempo de serviços para o(s) 
item(ns) constante(s) no orçamento, podendo ser visualizado pelo usuário no ato da análise do 
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orçamento. 
7.11. Permitir ao usuário do órgão a exclusão de itens do orçamento até a fase de aprovação do 
serviço. 
7.12. Permitir durante o processo de cotação o acompanhamento dos estabelecimentos que 
apresentaram orçamentos. 
7.13. O cancelamento de ordem de serviço só poderá ser realizada pelo ÓRGÃO USUÁRIO 
solicitante. 
8. Funcionalidades 
8.1. O sistema deve possibilitar o acompanhamento das ordens de serviço em todas as fases 
informando o status, desde a solicitação ao faturamento. 
8.1.1. Os status devem ser alterados automaticamente, com o registro de data e hora no momento 
em que a operação que determina a mudança de status é executada pelos usuários do sistema 
(contratada, contratante, credenciada e usuários). 
Ex: No momento em que o comando do sistema de envio de orçamentos para o Órgão é acionado, 
o sistema registra automaticamente a mudança de status, e a data e horário em que a operação foi 
executada 
8.2. O Sistema deve disponibilizar ferramenta para avaliação objetiva da qualidade do serviço 
prestado pelo estabelecimento Credenciado quando finalizada a Ordem de Serviço. 
8.3. As notas fiscais serão emitidas individualmente por ordem de serviço por ÓRGÃO USUÁRIO, 
no valor total do órgão. 
8.3.1. O sistema deve disponibilizar consulta a Nota Fiscal da Ordem de serviço (Nota Fiscal da 
Oficina e Nota Fiscal da Gestora), devendo estar disponível para download pelo usuário, no formato 
PDF. 
8.3.2 A Contratada deve informar em campo específico, a data que fez o pagamento/reembolso ao 
estabelecimento credenciado, relativo ao serviço executado em veículo oficial, devendo estar 
disponível para consulta aos usuários, inclusive por meio de relatório. 
8.3.3 A Contratada deve registrar no Software de Gestão, em campo específico, a data que o Órgão 
Usuário realizou o pagamento da Nota Fiscal apresentada pela gestora da frota. 
8.4. Funcionalidade para bloqueio/desbloqueio para realização de transações pelo 
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Órgão/Departamento/Unidade/Centro de Custo, quando ocorrer o descumprimento dos prazos de 
pagamento estabelecidos no item 9.10. do Termo de Dispensa. 
8.5. O sistema deve emitir alerta e bloqueio para ordens de serviço de um determinado componente 
da frota cujas manutenções já efetuadas, aprovadas ou em andamento ultrapassem os limites 
estabelecidos pela SEAP/DETO em relação ao valor do veículo (exemplo 70% da Tabela Fipe). 
8.5.1. Caso o valor do orçamento ultrapasse os parâmetros de valor estabelecidos pelo 
SEAP/DETO, em relação ao valor do veículo, embarcação ou equipamento, a execução do serviço 
deverá ser bloqueada pelo sistema, sujeito à autorização na forma da legislação vigente. 
8.6. O sistema deve disponibilizar funcionalidade que armazene as informações, por ordem de 
serviço de data e valor do pagamento do Estado a contratada, e desta às credenciadas, inclusive 
por meio de relatório. 
8.7. Registro de todas as datas dos eventos da manutenção, desde o registro até sua finalização 
contendo, pelo menos: Data da solicitação da manutenção; Data do registro no estabelecimento; 
Data da finalização da orçamentação; Data das aprovações pelos gestores de frota; Data do início 
da manutenção; Data do término da manutenção; Data da retirada do veículo. 
8.8. A cada manutenção, como forma de comprovação dos preços e tempos dos orçamentos e 
cotações, deverão ser inseridos no Sistema de Gestão os preços unitários oficiais de 
peças/componentes/acessórios constantes nas Tabelas Referenciais de preços de peças a serem 
definidas em conjunto entre as partes, no ato da contratação, assim como, os tempos de reparos 
oficiais constantes nas Tabelas Referenciais de Tempo dos Serviços, usualmente praticadas na 
iniciativa privada ou fixadas por órgão oficial (Exemplo Sindirepa-PR). 
9. Parametrização do sistema (Dados) 
9.1. O sistema deve dispor de recurso que permita parametrizar valores limites de mão de obra, 
peças e taxas de administração conforme Termo de Dispensa. Não poderão ser apresentados 
orçamentos fora dos parâmetros contratuais. 
 
10. Relatórios Essenciais 
10.1. O sistema deve disponibilizar para consulta do DETO a relação dos usuários cadastrados, 
listando os dados do órgão vinculado, telefone, e-mail e perfil cadastrado. 

64
3

Inserido ao protocolo 15.843.489-0 por: Adriane Zaninelli Barbieri em: 19/06/2019 14:13. Assinado por: MARCO ANTONIO RAMOS em: 19/06/2019 16:00. Assinado por:
Ricardo Andre Borges em: 19/06/2019 14:15. Para mais informações acesse: http://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código:
9ee6b68449c446a9f659bbbc8af8a31d



 
 
 
 
 
 
 Departamento de Gestão do Transporte Oficial 

Divisão de Manutenção da Frota 
 

 

Página 62 de 119 
 

10.2. O sistema deve emitir relação dos estabelecimentos credenciados filtrável por qualquer das 
informações constantes no cadastro. 
10.3. O sistema deve emitir relação de todas as operações de manutenção e o status das ordens 
de serviço. 
10.4. O sistema deve emitir relação consolidada de todas as operações. 
10.5. O sistema deve possibilitar a emissão de relatório relativo ao cadastro dos veículos (exemplo: 
marca, modelo, situação (ativo, inativo, em manutenção)). 
10.6. O sistema deve emitir relação de fechamento de gastos dos órgãos por mês, oficina, 
agrupamento, etc. 
10.7. O sistema deve emitir informação financeira de todos os órgãos com empenhos realizados no 
sistema, apresentando empenho total, empenho gasto e saldo de empenho disponível. 
10.8. O sistema deve emitir relação das peças e serviços ainda em garantia, possibilitando filtragem 
por secretaria, departamento, unidade, subunidade, veículo, tipo e credenciada. 
10.9. O sistema deve fornecer por meio de relatórios todas as informações disponíveis no banco de 
dados e permitir que os campos de informação sejam critérios de filtragem. Deve ser possível 
visualizar os relatórios de forma customizada, através da escolha de quais dos dados disponíveis 
serão utilizados. 
10.10. Fornecer relatório para acompanhamento dos tempos de atendimento, desde a solicitação 
da manutenção até o faturamento da ordem de serviço, com o detalhamento dos tempos em cada 
fase do processo. 
10.11. Histórico das operações realizadas pelos veículos da frota, contendo: data, horário, 
identificação do estabelecimento, identificação do usuário, peça(s) ou serviço(s) adquirido(s), 
quantidade adquirida, valor unitário e valor total da operação. 
10.12. Relatório contendo o volume de gastos realizados por tipo de serviço, conforme solicitado 
pela SEAP/DETO à CONTRATADA. 
10.13. Relatório contendo dados das notas fiscais emitidas por órgão, identificando os números das 
respectivas ordens de serviço e serviços prestados. 
10.14. Relatório de custo de manutenção individualizado por veículo conforme modelo a ser definido 
pela SEAP/DETO. 
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10.15. Relatório de histórico dos orçamentos aprovados por veículo conforme modelo a ser definido 
pela SEAP/DETO. 
10.16. Relatório de resumo de custos por veículo conforme modelo a ser definido pela SEAP/DETO. 
10.17. Relatório de orçamentos aprovados e de orçamentos não aprovados por 
veículo/equipamento; 
10.18. Relatório das oficinas cadastradas por localidades e respectivos endereços. 
10.19. Relatório de quantidade de veículos aguardando manutenção nas credenciadas, por 
órgão/veículo/status. 
10.20. Relatório de quantidade de veículos “em manutenção” nas credenciadas, por 
órgão/veículo/status. 
10.21. Relatório que identifique as transações protegidas por parâmetros que não foram realizadas, 
por não terem sido autorizadas, bem como aquelas realizadas em desacordo com os parâmetros 
estabelecidos pelos gestores da frota (inconsistências). 
10.22. Relatório que identifique, por ordem de serviço, a data em que a CONTRATADA/GESTORA 
efetuou o pagamento ao estabelecimento credenciado, e a data em que o ÓRGÃO USUÁRIO 
efetuou o pagamento da ordem de Serviço (Nota Fiscal) à CONTRATADA. 
10.23. Relatório que demonstre os estabelecimentos credenciados mais utilizados pelos órgãos 
usuários, apresentando em nível de órgão, departamento, unidade ou centro de custo, por 
quantidade de ordens de serviços executadas ou valor acumulado no período a ser definido no 
momento da geração desse relatório. 
10.24. Relatório de acompanhamento da garantia das peças, com informações de início e fim de 
vigência, a garantia oferecida, com sinalização de prazo para vencimento, em dias; 
10.25. A SEAP/DETO poderá solicitar à CONTRATADA, a geração de relatórios específicos, na 
língua portuguesa, inclusive com possibilidade de geração de arquivos, desde que as informações 
constem do banco de dados do sistema. 
10.26. Os relatórios listados devem ser disponibilizados via sistema “WEB”, nos formatos PDF, “xls” 
e “csv” por meio de sistema de gerenciamento integrado que permita a definição de período para 
consulta, possibilitando a exportação para ao menos um formato compatível com softwares de 
planilha de dados (.xls, .csv, .txt).. 
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ANEXO 2 – CHECK-LIST PARA AVALIAÇÃO DO SISTEMA 
 

  
N° 

  
DESCRITIVO 

 
ITEM DO ANEXO 1 DO 

TERMO DE 
REFERENCIA 

AVALIAÇÃO 

PESO ATENDE (1) 
NÃO 

ATENDE 
(0) 

NOTA 

01 
O software para gerenciamento da manutenção da frota, deverá ser disponibilizado em plataforma 
WEB, com acesso via internet (on-line), 24 (vinte e 
quatro) horas por dia, em navegadores padrão do mercado, como Internet Explorer, Mozilla Firefox e 
Google Chrome. 

1.1 5    

02 

Funcionar online de forma interligada com a rede credenciada para o registro do orçamento, cotação, 
e com a equipe da gestora e órgãos/entidades para 
aprovação e registro dos demais dados da manutenção, bem como para consultas ou relatórios 
Demonstrar como cada participante visualiza o 
sistema (logado como estabelecimento, logado como empresa gestora da frota, logado como órgão 
usuário) 

1.2 5    

03 

O software deverá permitir acesso somente a usuários previamente cadastrados e autenticados 
por meio de senha individual. 
O sistema não deverá permitir o cadastro incompleto, exigindo dados mínimos como nome 
completo, e-mail institucional, telefone, órgão 
vinculado, RG, CPF e data de nascimento 

1.3 5    

04 
Todas as transações realizadas no sistema 
compreendendo cadastro, acessos, inclusões, exclusões e demais atividades devem ter seu 
registro vinculado ao login do usuário, data e horário 
da execução e histórico de alterações. (ANEXO 1) 

1.4 5    

05 

Deverá ser possível efetuar cadastro on-line e 
tempo real de órgãos usuários em no mínimo 05 
(cinco) níveis hierárquicos. O software não deverá permitir cadastros 
incompletos. 
Nível 1: Governo do Paraná. Nível 2: Secretaria A. 
Nível 3: Departamento Alpha. 
Nível 4: Unidade Beta. Nível 5: Centro de Custo Gama. 

2.1 3    

06 

O sistema deverá permitir a configuração de perfis de acesso e conter no mínimo para demonstração 
os seguintes perfis: 
 1) PERFIL ADMINISTRADOR - GESTOR DE 
FROTA DO ESTADO (SEAP/DETO) 
 

3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 e 3.2 

1    
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N° 
 
 

DESCRITIVO 

 ITEM DO 
ANEXO 1 DO 
TERMO DE REFERENCIA 

AVALIAÇÃO 

PESO ATENDE 
(1) 

NÃO 
ATENDE (0) NOTA 

2) PERFIL GESTOR DO ÓRGAO (Secretário do Órgão, Diretor Geral, Comandante, Chefe e Gestor 
de Frota do Órgão/Entidade) 
 3) PERFIL GESTOR DE FROTA DE 
UNIDADE/BASE OPERACIONAL 
Perfil: servidores indicados pelo Gestor do Órgão.  
4) PERFIL OPERAÇÃO 
Perfil: servidores indicados pelo Gestor de Frota de Unidade/Base Operacional. 
 
5) PERFIL CONSULTA: Definido pelo perfil administrador. 
 
6) PERFIL CONDUTOR: Cadastro dos dados do condutor 
 Esses perfis deverão respeitar a visualização de 
acessos, ou seja, para um usuário cadastrado como 
Gestor da Frota do Estado (DETO) deverá ter acesso irrestrito, já o usuário cadastrado como 
Gestor de um determinado Órgão ou Unidade 
somente poderão visualizar as informações desse órgão e assim sucessivamente para os demais 
níveis hierárquicos 

07 Permitir a carga em massa da frota do Estado do Paraná, por meio de arquivo gerado nos formatos 
texto (csv) ou planilha em formato xls. 

4.1 1    

08 

Deverá ser possível efetuar cadastro, exclusão e transferência on-line de veículos e equipamentos 
por órgão usuário, inclusive de características 
específicas que o caracterizam, tais como: prefixo, grupo, etc. 
O software deve permitir pesquisa que localize um 
determinado veículo ou equipamento cadastrado, independentemente do órgão ao qual esteja 
vinculado, respeitando o perfil de acesso. 
O software não deverá permitir cadastros incompletos, com descrição fora do padrão. 
O sistema deve permitir a inclusão, exclusão e/ou 
transferência de veículos entre as frotas dos Órgãos usuários, em tempo real pelo usuário com perfil 
administrador (Gestor da Frota) e/ou Perfil Gestor do Órgão (este último apenas dentro das unidades 
subordinadas). 

4.2 4.3, 4.4 1    

09 
Apresentar relação de estabelecimentos credenciados por localidade e endereço. 
O cadastro da oficina deve informar qual o tipo de 
serviço que a credenciada executa e descrição dos 

5.1, 5.2 1    
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N° 
 
 

DESCRITIVO 

 ITEM DO 
ANEXO 1 DO 
TERMO DE REFERENCIA 

AVALIAÇÃO 

PESO ATENDE 
(1) 

NÃO 
ATENDE (0) NOTA 

serviços. Ex. Mecânica para veículos leves (caixa de câmbio, 
suspensão, elétrica…) 
Ex. Mecânica para veículos pesados (molas, borracharia, motor…) 

10 
O sistema deve permitir o cadastro de valores empenhados pelos Órgãos usuários até cinco níveis 
hierárquicos, e destes valores, deduzir 
automaticamente o valor correspondente ao orçamento autorizado pelo Gestor do órgão. 

6.1 5    

11 

 O sistema não deve permitir a abertura/solicitação 
de ordem de serviço, se não houver saldo global de empenhos do órgão/unidade. O sistema deve 
avaliar o saldo com base nas ordens de serviço em 
execução, e nas ordens de serviço que estão aguardando aprovação do órgão usuário, tendo 
como base o valor do menor orçamento. 
Apresentar a simulação de saldo de empenho insuficiente quando o orçamento a ser autorizado for 
maior que o saldo atual 

6.2 e 6.3 3    

12 

Registro de vistoria básica (check-list), para recebimento (check-in) e retirada (check-out) do 
veículo nos estabelecimentos da rede credenciada, 
mediante registro fotográfico na chegada do veículo à oficina, gerando registro das informações no 
software de gestão da manutenção, para consulta a 
qualquer tempo. O registro fotográfico deverá contemplar as 
informações do painel do veículo contemplando as informações do odômetro, nível do combustível (a 
chave/ignição deve estar na posição ligada) e placa 
de identificação do bem, não permitindo o carregamento e utilização de fotografias do banco 
de imagens do aparelho. 

7.1 e 7.1.1 1    

13 

Na abertura da ordem de serviço o sistema deverá indicar os estabelecimentos credenciados próximos 
ao local onde se encontra o veículo, e com 
capacidade disponível para atendimento na região. O sistema deve organizar a lista de 
estabelecimentos credenciados de forma a 
possibilitar a rotatividade entre os credenciados, de modo que todos participem do processo de 
orçamentação e execução da manutenção. 
O sistema deve organizar a lista de modo que o estabelecimento credenciado que realizou a última 
manutenção em veículos da frota oficial seja 
apresentado ao final da lista e assim sucessivamente. 
O usuário e/ou a gestora poderá selecionar outro 

7.3 ao 7.3.6 1    
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N° 
 
 

DESCRITIVO 

 ITEM DO 
ANEXO 1 DO 
TERMO DE REFERENCIA 

AVALIAÇÃO 

PESO ATENDE 
(1) 

NÃO 
ATENDE (0) NOTA 

estabelecimento credenciado, conforme ramo da atividade (autoelétrica, mecânica, lava car, etc.), 
justificando a decisão 
Para a apresentação do 2º e 3º orçamento o sistema deve seguir a lista dos estabelecimentos 
credenciados apresentados inicialmente, podendo o 
Órgão Usuário indicar adicionalmente outros 2 (dois) estabelecimentos para apresentação dos 
orçamentos. 
O sistema deve manter o registro, na ordem de serviço, das operações realizadas pelos usuários 
e/ou gestora (estabelecimento escolhido e 
justificativa). O sistema deve apresentar os estabelecimentos 
credenciados conforme classificação do bem (leve, 
médio, pesado, motocicleta…). 

14 
O sistema deverá manter o histórico de troca de 
peças e serviços efetuados, com descrição padronizada, contendo seus preços e quantidade de 
horas de mão de obra para o reparo. 

7.4 5    

15 
O sistema deve controlar a garantia de peças substituídas, emitindo alerta ao gestor quando da 
inclusão das mesmas peças no orçamento 
apresentado pelo estabelecimento credenciado. O sistema deverá permitir consulta de peças em 
garantia, por bem, unidade ou por órgão/entidade. 

7.5 e 7.5.1 1    

16 

O sistema deverá permitir avaliar, aprovar e recusar os orçamentos de peças, acessórios e serviços. 
O sistema deve comunicar o estabelecimento credenciado, via WEB, para início da execução do 
serviço, após autorização para execução da ordem 
de serviço concedida pelo gestor do órgão usuário, conforme perfil de acesso. 

7.6 e 7.6.1 3    

17 

Disponibilizar no software de gestão via WEB, no 
mínimo 3 (três) cotações de preço para a aquisição de peças e serviços de manutenção preventiva e 
corretiva. 
O sistema deve possibilitar a inclusão do orçamento 
pela credenciada, com informação do prazo para 
execução do serviço e/ou manutenção orçado. 
Os valores dos orçamentos elaborados pela Rede 
Credenciada não poderão ser visualizados por meio do sistema pelas demais empresas consultadas 
para a realização do serviço, ficando aberto para consulta apenas os itens que compõem o 
orçamento, tais como descrição da peça e 
codificação conforme Tabelas Referenciais de 

7.7, 7.7.1 e 7.7.2 5    
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N° 
 
 

DESCRITIVO 

 ITEM DO 
ANEXO 1 DO 
TERMO DE REFERENCIA 

AVALIAÇÃO 

PESO ATENDE 
(1) 

NÃO 
ATENDE (0) NOTA 

Tempo dos Serviços, usualmente praticadas na iniciativa privada ou fixadas por órgão oficial 
(Exemplo Sindirepa-PR), e Tabela Referencial de 
Preços de Peças (Exemplo Audatex, Cilia ou Orion). 

18 
As comprovações das Tabelas Referenciais devem ser inseridas no sistema de gestão logo após a 
finalização do orçamento principal, realizado no 
estabelecimento onde o veículo foi registrado. As comprovações devem ser inseridas no software 
de gestão em arquivos em formato pdf. 

7.7.6, 7.7.7 e 8.8 5    

19 

O sistema deve possibilitar o acompanhamento das ordens de serviço em todas as fases informando o 
status, desde a solicitação ao faturamento. 
Os status devem ser alterados automaticamente, com o registro de data e hora no momento em que 
a operação que determina a mudança de status é 
executada pelos usuários do sistema (contratada, contratante, credenciada e usuários). 
Ex: No momento em que o comando do sistema de 
envio de orçamentos para o Órgão é acionado, o sistema registra automaticamente a mudança de 
status, e a data e horário em que a operação foi 
executada Registro de todas as datas dos eventos da 
manutenção, desde o registro até sua finalização 
contendo, pelo menos: Data da solicitação da manutenção; Data do registro no estabelecimento; 
Data da finalização da orçamentação; Data das 
aprovações pelos gestores de frota; Data do início da manutenção; Data do término da manutenção; 
Data da retirada do veículo. 

8.1, 8.1.1 e 8.7 5    

20 
O Sistema deve disponibilizar ferramenta para 
avaliação objetiva da qualidade do serviço prestado 
pelo estabelecimento Credenciado quando finalizada a Ordem de Serviço. 

8.2 1    

21 As notas fiscais serão emitidas individualmente por ordem de serviço por ÓRGÃO USUÁRIO, no valor 
total do órgão. 8.3 1    

22 
O sistema deve disponibilizar consulta a Nota Fiscal 
da Ordem de serviço (Nota Fiscal da Oficina e Nota Fiscal da Gestora), devendo estar disponível para 
download pelo usuário, no formato PDF.  

8.3.1 1    

23 
A Contratada deve informar em campo específico, a 
data que fez o pagamento/reembolso ao estabelecimento credenciado, relativo ao serviço 
executado em veículo oficial, devendo estar 

8.3.2 5    
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N° 
 
 

DESCRITIVO 

 ITEM DO 
ANEXO 1 DO 
TERMO DE REFERENCIA 

AVALIAÇÃO 

PESO ATENDE 
(1) 

NÃO 
ATENDE (0) NOTA 

disponível para consulta aos usuários, inclusive por meio de relatório. 

24 
 A Contratada deve registrar no Software de Gestão, em campo específico, a data que o Órgão Usuário 
realizou o pagamento da Nota Fiscal apresentada 
pela gestora da frota, inclusive por meio de relatório. 8.3.3 3    

25 
O sistema deve disponibilizar funcionalidade que 
armazene as informações, por ordem de serviço de 
data e valor do pagamento do Estado a contratada, e desta às credenciadas, inclusive por meio de 
relatório. 

8.6 3    

26 
O sistema deverá dispor de recurso que permita parametrizar valores limites de mão de obra e de 
peças, de forma hierarquizada permitindo exceções 
por peças, grupo de peças e estabelecimentos. Não poderão ser  apresentados orçamentos fora dos 
parâmetros contratuais. 

9.1 5    

27 
O sistema deve disponibilizar para consulta do 
DETO a relação dos usuários cadastrados, listando 
os dados do órgão vinculado, telefone, e-mail e perfil cadastrado. 

10.1 1    

28 O sistema deverá emitir relação dos 
estabelecimentos credenciados filtrável por qualquer das informações constantes no cadastro. 10.2 1    

29 O sistema deverá emitir relação de todas as 
operações de manutenção e o status dos orçamentos. 10.3 3    

30 O sistema deve possibilitar a emissão de relatório 
relativo ao cadastro dos veículos (exemplo: marca, modelo, situação (ativo, inativo, em manutenção)). 

10.5 
 1    

31 O sistema deve emitir relação de fechamento de gastos dos órgãos por mês, oficina, agrupamento, 
etc. 

10.6 
 3    

32 
Fornecer relatório para acompanhamento dos tempos de atendimento, desde a solicitação da 
manutenção até o faturamento da ordem de serviço, 
com o detalhamento dos tempos em cada fase do processo. 

10.10 5    

33 Relatório contendo dados das notas fiscais emitidas 
por órgão, identificando os números das respectivas ordens de serviço e serviços prestados 10.13 1    
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N° 
 
 

DESCRITIVO 

 ITEM DO 
ANEXO 1 DO 
TERMO DE REFERENCIA 

AVALIAÇÃO 

PESO ATENDE 
(1) 

NÃO 
ATENDE (0) NOTA 

34 
Relatório que identifique, por ordem de serviço, a data em que a CONTRATADA/GESTORA efetuou 
o pagamento ao estabelecimento credenciado, e a data em que o ÓRGÃO USUÁRIO efetuou o 
pagamento da ordem de Serviço (Nota Fiscal) à CONTRATADA. 

10.22 5    

TOTAL GERAL 100 - -  
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ANEXO 3 – MACROFLUXO DO PROCESSO DE MANUTENÇÃO 
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ANEXO 4 –  NÚMERO MÍNIMO INICIAL DE CREDENCIADAS 
 

a) NÚMERO INICIAL DE OFICINAS POR FAIXA 
ITENS NA 
REGIÃO 

NÚMERO MÍNIMO DE OFICINAS 
MOTOCICLETAS E SIMILARES LEVES E MÉDIOS PESADOS 

MAQUINAS, 
EQUIPAMENTOS E 
EMBARCAÇÕES 

Até 50 03 03 03 

30 
De 51 a 150 03 03 03 

De 151 a 300 04 04 04 
De 301 a 500 06 06 06 
Acima de 500 07 07 07 

 
b) QUANTIDADE DE REGIÕES POR FAIXA 

ITENS NA 
REGIÃO 

QUANTIDADE DE REGIÕES POR FAIXA 
MOTOCICLETAS E SIMILARES LEVES E MÉDIOS PESADOS 

MAQUINAS, 
EQUIPAMENTOS E EMBARCAÇÕES 

Até 50 22 0 20 

01 
Pólo Estadual 

De 51 a 150 04 5 07 
De 151 a 300 01 5 0 
De 301 a 500 01 12 1 
Acima de 500 0 6 0 

 
 

c) TOTAL = QUADRO A X B 
ITENS NA REGIÃO 

TOTAL DE OFICINAS 
MOTOCICLETAS E 

SIMILARES LEVES E MÉDIOS PESADOS 
MAQUINAS, 

EQUIPAMENTOS E EMBARCAÇÕES 
Até 50 66 0 60 

30 
De 51 a 150 12 15 21 

De 151 a 300 04 20 00 
De 301 a 500 06 72 06 
Acima de 500 00 42 00 

TOTAL  88  149 87 30 
324 ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS (motoc./ lev. Médios / pesados) + 

30  ESTABELECIMENTOS (máq./equip/embarc.) TOTAL GERAL = 354 ESTABELECIMENTOS 
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ANEXO 5 –  MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
a) Quantidade de Equipamentos por marca 

Marca Quantidade  Marca Quantidade 
Caterpillar 75  Massey Fergusun 13 

New Holland 60  Bob Cat 11 
Michigan 45  ALMEIDA 9 
Paletrans 29  Komatsu 9 

Muller 27  Yale 8 
Case 26  Consmaq 7 

Dynapac 24  Hofmann 6 
Huber Warco 19  REB/RANDON 6 
Tema-Terra 17  Outras Marcas 125 

Fiat - Maquinas 14  Total 336 
 
b) Distribuição das máquinas equipamentos nos municípios 

MUNICÍPIO QUANTIDADE  MUNICÍPIO QUANTIDADE 
APUCARANA 3  PARANAGUÁ 19 
APUCARANA 3  GUARATUBA 3 
ARAUCÁRIA 1  MATINHOS 4 
FAZENDA RIO GRANDE 1  PARANAGUÁ 11 
CAMPO MOURÃO 10  PONTAL DO PARANÁ 1 
CAMPO MOURÃO 10  PARANAVAÍ 25 
CASCAVEL 37  PARANAVAÍ 25 
CASCAVEL 37  PATO BRANCO 25 
CURITIBA 141  PATO BRANCO 25 
CURITIBA 141  PONTA GROSSA 61 
FOZ DO IGUAÇU 1  PIRAÍ DO SUL 14 
FOZ DO IGUAÇU 1  PONTA GROSSA 37 
FRANCISCO BELTRÃO 33  TIBAGI 10 
FRANCISCO BELTRÃO 33  SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 6 
GUARAPUAVA 20  PINHAIS 2 
GUARAPUAVA 20  PIRAQUARA 3 
IRATI 17  SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 1 
IRATI 17  SÃO MATEUS DO SUL 13 
IVAIPORÃ 1  ANTÔNIO OLINTO 1 
IVAIPORÃ 1  LAPA 1 
JACAREZINHO 41  SÃO MATEUS DO SUL 11 
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JACAREZINHO 41  SIQUEIRA CAMPOS 5 
LONDRINA 21  IBAITI 5 
IBIPORÃ 14  UMUARAMA 12 
LONDRINA 7  CRUZEIRO DO OESTE 12 
MARINGÁ 28  UNIÃO DA VITÓRIA 10 
MARINGÁ 28  UNIÃO DA VITÓRIA 10 

   TOTAL 530 
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ANEXO 6 –  EMBARCAÇÕES E SIMILARES 

Marca Quantidade  Marca Quantidade 
Yamaha 43  Foton 2 
Mercury 34  Mercury Seapro 2 
Gamper 25 PRO 11  Tocantis 2 
Zefir 10  Triton 2 
Fluvimar 9  Brasboats 1 
Johnson 8  Fluviatilis 1 
Mariner 8  Free 1 
Metalglass 7  Hdantas 1 
Flex Boat 6  Honda 1 
Levefort 5  Nautiflex 1 
Nautika 4  Phanton F6 1 
Remar 3  RIONÁUTICA 1 
Seadoo 3  Superfort 1 
Volvo 3  Suzuki 1 
Bombardier 2  WMX 50 1 
Evinrude 2  Outros 11 
Fiber Boats 2  Total Resultado 160 

 
MUNICÍPO QUANTIDADE  MUNICÍPO QUANTIDADE 

CASCAVEL 4  PARANAGUÁ 81 
Cascavel 4  Antonina 7 
CIANORTE 5  Guaratuba 15 
Cianorte 5  Matinhos 11 
CORNÉLIO PROCÓPIO 2  Morretes 3 
São Sebastião da Amoreira 2  Paranaguá 40 
CURITIBA 43  Pontal do Paraná 5 
Curitiba 43  PARANAVAÍ 1 
FOZ DO IGUAÇU 18  Paranavaí 1 
Foz do Iguaçu 18  PONTA GROSSA 3 
FRANCISCO BELTRÃO 1  Ponta Grossa 3 
Francisco Beltrão 1  SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 5 
GUARAPUAVA 2  São José dos Pinhais 5 
Guarapuava 2  TOLEDO 9 
IRATI 1  Marechal Cândido Rondon 9 
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Irati 1  UMUARAMA 2 
JACAREZINHO 1  Umuarama 2 
Jacarezinho 1  UNIÃO DA VITÓRIA 2 
LONDRINA 4  União da Vitória 2 
Londrina 4  TOTAL 190 
MARINGÁ 6    
Maringá 6    
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ANEXO 7 –  MOTOCICLETAS E SIMILARES 
 
a) MARCAS DE MOTOCICLETAS 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
b) DISTRIBUIÇÃO DAS MOTOCICLETAS NOS MUNICÍPIOS 

 QUANTIDADE 

NÚMERO MÍNIMO 
INICIAL DE 

ESTABELECIMENTOS 
APUCARANA 26 03 

Apucarana 13  
Arapongas 10  
Jandaia do Sul 2  
Marilândia do Sul 1  
ARAUCÁRIA 9 03 

Araucária 4  
Campo Largo 4  
Fazenda Rio Grande 1  
CAMPO MOURÃO 10 03 

MARCA QUANTIDADE 
Harley Davidson 19 
Honda - Motos 631 
KAWASAKI 3 
Polaris 13 
Suzuki Motos 36 
Yamaha 455 
TOTAL 1157 
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Campo Mourão 10  
CASCAVEL 52 03 

Assis Chateaubriand 3  
Cascavel 46  
Corbélia 3  
CIANORTE 11 03 

Cianorte 11  
CORNÉLIO 
PROCÓPIO 21 03 

Bandeirantes 6  
Congonhinhas 1  
Cornélio Procópio 13  
Jataizinho 1  
CURITIBA 417 06 

Curitiba 417  
FOZ DO IGUAÇU 65 03 
Foz do Iguaçu 61  
Itaipulândia 1  
Matelândia 1  
Medianeira 1  
São Miguel do Iguaçu 1  
FRANCISCO 
BELTRÃO 5 03 
Francisco Beltrão 4  
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Santo Antônio do 
Sudoeste 1  
GUARAPUAVA 11 03 
Guarapuava 11  
IRATI 9 03 
Irati 8  
Teixeira Soares 1  
IVAIPORÃ 7 03 
Ivaiporã 6  
Jardim Alegre 1  
JACAREZINHO 15 03 
Carlópolis 1  
Jacarezinho 10  
Santo Antônio da 
Platina 4  
LARANJEIRAS DO 
SUL 1 03 
Laranjeiras do Sul 1  
LONDRINA 120 03 
Bela Vista do Paraíso 1  
Cambé 3  
Ibiporã 2  
Londrina 104  
Primeiro de Maio 1  
Rolândia 8  
Tamarana 1  
MARINGÁ 70 03 
Colorado 1  
Mandaguari 2  
Maringá 65  
Paiçandu 2  
PARANAGUÁ 48 03 
Antonina 2  
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Guaratuba 4  
Matinhos 3  
Morretes 1  
Paranaguá 38  
PARANAVAÍ 17 03 
Nova Aliança do Ivaí 1  
Nova Esperança 1  
Paranavaí 14  
Porto Rico 1  
PATO BRANCO 18 03 

Palmas 2  
Pato Branco 16  
PONTA GROSSA 42 03 

Castro 3  
Imbituva 1  
Ponta Grossa 37  
Tibagi 1  
SÃO JOSÉ DOS 
PINHAIS 90 03 

Almirante Tamandaré 1  
Colombo 22  
Piraquara 8  
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São José dos Pinhais 59  
SÃO MATEUS DO 
SUL 7 03 

Lapa 5  
São Mateus do Sul 2  
SIQUEIRA CAMPOS 1 03 

Ibaiti 1  
TELÊMACO BORBA 9 03 

Curiúva 1  
Reserva 1  
Telêmaco Borba 7  
TOLEDO 41 03 
Marechal Cândido 
Rondon 19  
Palotina 2  
Santa Helena 1  
São José das 
Palmeiras 1  
Toledo 18  
UMUARAMA 20 03 

Cruzeiro do Oeste 4  
Ivaté 1  

85
3

Inserido ao protocolo 15.843.489-0 por: Adriane Zaninelli Barbieri em: 19/06/2019 14:13. Assinado por: MARCO ANTONIO RAMOS em: 19/06/2019 16:00. Assinado por:
Ricardo Andre Borges em: 19/06/2019 14:15. Para mais informações acesse: http://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código:
9ee6b68449c446a9f659bbbc8af8a31d



 
 
 
 
 
 
 Departamento de Gestão do Transporte Oficial 

Divisão de Manutenção da Frota 
 

 

Página 83 de 119 
 

Umuarama 15  
UNIÃO DA VITÓRIA 12 03 

Bituruna 2  
General Carneiro 2  
União da Vitória 8  
WENCESLAU BRAZ 3 03 

Arapoti 1  
Wenceslau Braz 2  
TOTAL 1157 88 
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ANEXO 8 –  VEÍCULOS PESADOS 
a) Marcas dos veículos pesados 

MARCA QUANTIDADE 
Agrale 74 
Engesa 1 
Fiat - Caminhões 3 
Ford Caminhões 131 
GMC 4 
Hyundai 9 
Iveco 49 
Marcopolo 39 
Mercedes-Benz 77 
Mercedes-Benz Caminhões e Ônibus 421 
Renault 2 
Saab 4 
Scania 36 
Volvo Caminhões e Ônibus 19 
VW - Caminhões e Ônibus 412 
Outros 187 
TOTAL 1468 

b) Distribuição dos veículos pesados 

MUNICÍPO 

 

QUANTIDADE 

NÚMERO MÍNIMO 
INICIAL DE 

ESTABELECIMENTOS 
APUCARANA  47 03 
Apucarana  33  
Arapongas  12  
Faxinal  1  
Jandaia do Sul  1  
ARAUCÁRIA  11 03 
Araucária  6  
Balsa Nova  1  
Campo Largo  3  
Fazenda Rio Grande  1  
CAMPO MOURÃO  42 03 
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Campo Mourão  41  
Goioerê  1  
CASCAVEL  98 03 
Assis Chateaubriand  1  
Capitão Leônidas Marques  1  
Cascavel  91  
Corbélia  1  
Guaraniaçu  1  
Nova Aurora  1  
Santa Tereza do Oeste  2  
CIANORTE  8 03 
Cianorte  8  
CORNÉLIO PROCÓPIO  22 03 
Assaí  1  
Bandeirantes  4  
Cornélio Procópio  12  
Santa Mariana  5  
CURITIBA  331 06 
Curitiba  331  
FOZ DO IGUAÇU  38 03 
Foz do Iguaçu  33  
Medianeira  4  
São Miguel do Iguaçu  1  
FRANCISCO BELTRÃO  50 03 
Ampére  1  
Capanema  2  
Dois Vizinhos  3  
Francisco Beltrão  38  
Planalto  1  
Realeza  1  
Salto do Lontra  1  
Santo Antônio do Sudoeste  2  
São Jorge d`Oeste  1  
GUARAPUAVA  39 03 
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Candói  2  
Guarapuava  34  
Pinhão  1  
Pitanga  2  
IRATI  38 03 
Irati  34  
Mallet  1  
Prudentópolis  2  
Rebouças  1  
IVAIPORÃ  9 03 
Ivaiporã  6  
Manoel Ribas  3  
JACAREZINHO  36 03 
Andirá  1  
Cambará  2  
Jacarezinho  27  
Santo Antônio da Platina  6  
LARANJEIRAS DO SUL  2 03 
Laranjeiras do Sul  1  
Quedas do Iguaçu  1  
LONDRINA  106 03 
Bela Vista do Paraíso  1  
Cambé  2  
Centenário do Sul  1  
Ibiporã  20  
Londrina  74  
Rolândia  8  
MARINGÁ  77 03 
Astorga  1  
Mandaguari  1  
Maringá  73  
Sarandi  2  
PARANAGUÁ  46 03 
Antonina  3  
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Guaratuba  6  
Matinhos  5  
Morretes  3  
Paranaguá  25  
Pontal do Paraná  4  
PARANAVAÍ  51 03 
Loanda  6  
Nova Esperança  1  
Nova Londrina  1  
Paranavaí  42  
Querência do Norte  1  
PATO BRANCO  55 03 
Chopinzinho  1  
Clevelândia  4  
Coronel Vivida  6  
Itapejara dOeste  1  
Palmas  4  
Pato Branco  39  
PONTA GROSSA  107 03 
Carambeí  1  
Castro  6  
Imbituva  1  
Piraí do Sul  17  
Ponta Grossa  81  
Tibagi  1  
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS  93 03 
Almirante Tamandaré  4  
Campina Grande do Sul  1  
Colombo  7  
Pinhais  9  
Piraquara  35  
Quatro Barras  1  
Rio Branco do Sul  1  
São José dos Pinhais  35  
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SÃO MATEUS DO SUL  31 03 
Lapa  7  
Palmeira  6  
Piên  1  
Rio Negro  4  
São Mateus do Sul  13  
SIQUEIRA CAMPOS  20 03 
Ibaiti  19  
Siqueira Campos  1  
TELÊMACO BORBA  8 03 
Ortigueira  1  
Reserva  1  
Telêmaco Borba  6  
TOLEDO  27 03 
Guaíra  3  
Marechal Cândido Rondon  5  
Mercedes  1  
Palotina  4  
Santa Helena  1  
Toledo  13  
UMUARAMA  49 03 
Altônia  1  
Cafezal do Sul  1  
Cruzeiro do Oeste  27  
Icaraíma  1  
Umuarama  19  
UNIÃO DA VITÓRIA  21 03 
General Carneiro  1  
União da Vitória  20  
WENCESLAU BRAZ  6 03 
Arapoti  4  
Jaguariaíva  1  
Wenceslau Braz  1  
TOTAL  1468  
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ANEXO 9 –  VEÍCULOS LEVES E MÉDIOS 

a) Marcas dos veículos 
MARCA QUANTIDADE 

Audi 4 
BMW 3 
CHERY 2 
Chrysler 1 
Citroen 38 
Dodge 1 
Fiat 1702 
Ford 1243 
GM - Chevrolet 1239 
Honda 46 
Hyundai 24 
Iveco 22 
JAC 2 
Jeep 2 
Kia Motors 11 
Land Rover 16 
Mercedes-Benz 48 
Mitsubishi 273 
Nissan 331 
Peugeot 42 
Renault 4140 
Toyota 476 
Troller 10 
VW - Volkswagen 4757 
TOTAL 14433 

 
b) Distribuição dos veículos nos Pólos Regionais e Municípios 

MUNICÍPO QUANTIDADE 
NÚMERO MÍNIMO INICIAL 
DE ESTABELECIMENTOS 

APUCARANA 382 06 
Apucarana 201  
Arapongas 89  
Bom Sucesso 4  
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Borrazópolis 5  
Califórnia 5  
Cambira 4  
Cruzmaltina 4  
Faxinal 14  
Jandaia do Sul 19  
Kaloré 5  
Marilândia do Sul 12  
Marumbi 5  
Mauá da Serra 5  
Novo Itacolomi 3  
Rio Bom 5  
Sabáudia 2  
ARAUCÁRIA 125 03 
Agudos do Sul 2  
Araucária 29  
Balsa Nova 4  
Campo Largo 51  
Contenda 4  
Fazenda Rio Grande 23  
Mandirituba 3  
Quitandinha 4  
Tijucas do Sul 5  
CAMPO MOURÃO 357 06 
Altamira do Paraná 1  
Araruna 5  
Barbosa Ferraz 8  
Boa Esperança 3  
Campina da Lagoa 8  
Campo Mourão 220  
Corumbataí do Sul 3  
Engenheiro Beltrão 10  
Farol 3  
Fênix 2  
Goioerê 27  
Iretama 5  
Janiópolis 5  
Juranda 3  
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Luiziana 2  
Mamborê 9  
Moreira Sales 3  
Nova Cantu 2  
Peabiru 11  
Quarto Centenário 3  
Quinta do Sol 1  
Rancho Alegre d`Oeste 4  
Roncador 3  
Ubiratã 16  
CASCAVEL 738 07 
Anahy 3  
Assis Chateaubriand 24  
Boa Vista da Aparecida 2  
Braganey 1  
Cafelândia 5  
Campo Bonito 2  
Capitão Leônidas 
Marques 9  
Cascavel 596  
Catanduvas 9  
Céu Azul 3  
Corbélia 23  
Formosa do Oeste 6  
Guaraniaçu 6  
Ibema 2  
Iguatu 1  
Iracema do Oeste 2  
Jesuítas 3  
Lindoeste 3  
Nova Aurora 11  
Santa Lúcia 3  
Santa Tereza do Oeste 17  
São Pedro do Iguaçu 1  
Três Barras do Paraná 2  
Tupãssi 2  
Vera Cruz do Oeste 2  
CIANORTE 164 03 
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Cianorte 117  
Cidade Gaúcha 9  
Guaporema 2  
Indianópolis 2  
Japurá 3  
Jussara 4  
Rondon 5  
São Manoel do Paraná 1  
São Tomé 4  
Tapejara 4  
Terra Boa 8  
Tuneiras do Oeste 5  
CORNÉLIO PROCÓPIO 322 06 
Assaí 18  
Bandeirantes 33  
Congonhinhas 10  
Cornélio Procópio 166  
Itambaracá 6  
Jataizinho 7  
Leópolis 4  
Nova América da Colina 4  
Nova Fátima 7  
Nova Santa Bárbara 3  
Rancho Alegre 3  
Santa Amélia 2  
Santa Cecília do Pavão 4  
Santa Mariana 13  
Santo Antônio do Paraíso 1  
São Jerônimo da Serra 14  
São Sebastião da 
Amoreira 9  
Sertaneja 8  
Uraí 10  
CURITIBA 4143 07 
Curitiba 4143  
FOZ DO IGUAÇU 440 06 
Foz do Iguaçu 343  
Itaipulândia 6  
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Matelândia 15  
Medianeira 33  
Missal 9  
Ramilândia 2  
Santa Terezinha de Itaipu 12  
São Miguel do Iguaçu 17  
Serranópolis do Iguaçu 3  
FRANCISCO BELTRÃO 447 06 
Ampére 10  
Barracão 14  
Bela Vista da Caroba 4  
Boa Esperança do Iguaçu 2  
Bom Jesus do Sul 3  
Capanema 12  
Cruzeiro do Iguaçu 2  
Dois Vizinhos 52  
Enéas Marques 2  
Flor da Serra do Sul 3  
Francisco Beltrão 257  
Manfrinópolis 3  
Marmeleiro 7  
Nova Esperança do 
Sudoeste 2  
Nova Prata do Iguaçu 2  
Pérola do Oeste 3  
Pinhal de São Bento 1  
Planalto 7  
Pranchita 3  
Realeza 14  
Renascença 4  
Salgado Filho 5  
Salto do Lontra 10  
Santa Izabel do Oeste 3  
Santo Antônio do 
Sudoeste 18  
São Jorge d`Oeste 3  
Verê 1  
GUARAPUAVA 443 06 
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Boa Ventura de São 
Roque 3  
Campina do Simão 2  
Candói 6  
Foz do Jordão 2  
Goioxim 3  
Guarapuava 347  
Laranjal 2  
Nova Tebas 3  
Palmital 8  
Pinhão 19  
Pitanga 39  
Reserva do Iguaçu 1  
Santa Maria do Oeste 3  
Turvo 5  
IRATI 211 04 
Fernandes Pinheiro 2  
Guamiranga 4  
Inácio Martins 3  
Irati 154  
Mallet 7  
Prudentópolis 23  
Rebouças 7  
Rio Azul 3  
Teixeira Soares 8  
IVAIPORÃ 200 04 
Arapuã 3  
Ariranha do Ivaí 5  
Cândido de Abreu 12  
Godoy Moreira 4  
Grandes Rios 7  
Ivaiporã 126  
Jardim Alegre 4  
Lidianópolis 5  
Lunardelli 4  
Manoel Ribas 9  
Rio Branco do Ivaí 4  
Rosário do Ivaí 4  
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São João do Ivaí 7  
São Pedro do Ivaí 6  
JACAREZINHO 315 06 
Abatiá 1  
Andirá 16  
Barra do Jacaré 6  
Cambará 22  
Carlópolis 13  
Jacarezinho 158  
Joaquim Távora 16  
Jundiaí do Sul 4  
Quatiguá 3  
Ribeirão Claro 8  
Ribeirão do Pinhal 12  
Santo Antônio da Platina 56  
LARANJEIRAS DO SUL 124 03 
Cantagalo 8  
Diamante do Sul 2  
Espigão Alto do Iguaçu 3  
Laranjeiras do Sul 68  
Marquinho 5  
Nova Laranjeiras 4  
Porto Barreiro 2  
Quedas do Iguaçu 25  
Rio Bonito do Iguaçu 3  
Virmond 4  
LONDRINA 1061 07 
Alvorada do Sul 6  
Bela Vista do Paraíso 9  
Cafeara 2  
Cambé 29  
Centenário do Sul 12  
Florestópolis 4  
Guaraci 2  
Ibiporã 37  
Jaguapitã 11  
Londrina 828  
Lupionópolis 6  
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Miraselva 2  
Pitangueiras 3  
Porecatu 13  
Prado Ferreira 4  
Primeiro de Maio 10  
Rolândia 69  
Sertanópolis 10  
Tamarana 4  
MARINGÁ 860 07 
Ângulo 3  
Astorga 19  
Atalaia 5  
Colorado 24  
Doutor Camargo 1  
Floraí 2  
Floresta 1  
Flórida 3  
Iguaraçu 3  
Itambé 3  
Ivatuba 3  
Lobato 3  
Mandaguaçu 12  
Mandaguari 19  
Marialva 14  
Maringá 676  
Munhoz de Melo 2  
Nossa Senhora das 
Graças 2  
Ourizona 3  
Paiçandu 13  
Presidente Castelo 
Branco 3  
Santa Fé 9  
Santa Inês 1  
Santo Inácio 3  
São Jorge do Ivaí 1  
Sarandi 32  
PARANAGUÁ 352 06 
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Antonina 11  
Guaraqueçaba 4  
Guaratuba 26  
Matinhos 17  
Morretes 18  
Paranaguá 260  
Pontal do Paraná 16  
PARANAVAÍ 470 06 
Alto Paraná 7  
Amaporã 2  
Cruzeiro do Sul 2  
Diamante do Norte 9  
Guairaçá 3  
Inajá 2  
Itaguajé 2  
Itaúna do Sul 2  
Jardim Olinda 2  
Loanda 56  
Marilena 3  
Mirador 2  
Nova Aliança do Ivaí 2  
Nova Esperança 19  
Nova Londrina 16  
Paraíso do Norte 9  
Paranacity 12  
Paranapoema 2  
Paranavaí 266  
Planaltina do Paraná 2  
Porto Rico 3  
Querência do Norte 5  
Santa Cruz de Monte 
Castelo 6  
Santa Isabel do Ivaí 8  
Santo Antônio do Caiuá 4  
São Carlos do Ivaí 3  
São João do Caiuá 1  
São Pedro do Paraná 4  
Tamboara 6  
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Terra Rica 8  
Uniflor 2  
PATO BRANCO 376 06 
Bom Sucesso do Sul 2  
Chopinzinho 14  
Clevelândia 12  
Coronel Domingos Soares 2  
Coronel Vivida 18  
Honório Serpa 3  
Itapejara dOeste 1  
Mangueirinha 8  
Mariópolis 6  
Palmas 30  
Pato Branco 265  
São João 5  
Saudade do Iguaçu 4  
Sulina 4  
Vitorino 2  
PONTA GROSSA 609 07 
Carambeí 8  
Castro 32  
Imbituva 14  
Ipiranga 8  
Ivaí 6  
Piraí do Sul 15  
Ponta Grossa 512  
Tibagi 14  
SÃO JOSÉ DOS 
PINHAIS 890 07 
Adrianópolis 5  
Almirante Tamandaré 15  
Bocaiúva do Sul 10  
Campina Grande do Sul 16  
Campo Magro 5  
Cerro Azul 15  
Colombo 118  
Doutor Ulysses 2  
Itaperuçu 2  
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Mato Rico 3  
Pinhais 45  
Piraquara 271  
Quatro Barras 10  
Rio Branco do Sul 15  
São José dos Pinhais 356  
Tunas do Paraná 2  
SÃO MATEUS DO SUL 154 04 
Antônio Olinto 6  
Campo do Tenente 3  
Lapa 51  
Palmeira 18  
Piên 2  
Porto Amazonas 3  
Rio Negro 21  
São João do Triunfo 7  
São Mateus do Sul 43  
SIQUEIRA CAMPOS 86 03 
Conselheiro Mairinck 5  
Figueira 4  
Guapirama 3  
Ibaiti 36  
Jaboti 4  
Japira 5  
Pinhalão 4  
Siqueira Campos 14  
Tomazina 11  
TELÊMACO BORBA 116 03 
Curiúva 15  
Imbaú 3  
Ortigueira 9  
Reserva 8  
Sapopema 5  
Telêmaco Borba 72  
Ventania 4  
TOLEDO 384 06 
Diamante d`Oeste 1  
Entre Rios do Oeste 2  
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Guaíra 18  
Marechal Cândido 
Rondon 63  
Maripá 2  
Mercedes 2  
Nova Santa Rosa 4  
Ouro Verde do Oeste 2  
Palotina 19  
Pato Bragado 8  
Quatro Pontes 3  
Santa Helena 18  
São José das Palmeiras 3  
Terra Roxa 8  
Toledo 231  
UMUARAMA 411 06 
Alto Paraíso 3  
Alto Piquiri 8  
Altônia 9  
Brasilândia do Sul 3  
Cafezal do Sul 4  
Cruzeiro do Oeste 63  
Douradina 2  
Esperança Nova 3  
Francisco Alves 3  
Icaraíma 10  
Iporã 16  
Ivaté 5  
Maria Helena 4  
Mariluz 4  
Nova Olímpia 4  
Perobal 4  
Pérola 12  
São Jorge do Patrocínio 3  
Tapira 2  
Umuarama 235  
Xambrê 14  
UNIÃO DA VITÓRIA 175 04 
Bituruna 5  
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Cruz Machado 6  
General Carneiro 8  
Paula Freitas 2  
Paulo Frontin 3  
Porto Vitória 3  
União da Vitória 148  
WENCESLAU BRAZ 78 03 
Arapoti 12  
Jaguariaíva 19  
Salto do Itararé 6  
Santana do Itararé 4  
São José da Boa Vista 5  
Sengés 8  
Wenceslau Braz 24  
TOTAL 14433  
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ANEXO 10 – TABELA DE CONCESSIONÁRIAS POR MARCA 
 

    RENAULT GM VW FIAT FORD NISSAN MITSUBISHI 
1 CURITIBA X X X X X X x 
2 PARANAGUÁ X X X X       
3 PONTA GROSSA X X X X X X   
4 APUCARANA   X X X X X   
5 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS X X X   X X   
6 SIQUEIRA CAMPOS               
7 IRATI   X X X       
8 IVAIPORÃ   X   X       
9 JACAREZINHO       X       

10 LARANJEIRAS DO SUL     X         
11 LONDRINA X X X X X X X 
12 MARINGÁ X X X X X X X 
13 PATO BRANCO X X X X X   X 
14 PARANAVAÍ   X X X X     
15 TELÊMACO BORBA     X X       
16 TOLEDO X X X X X     
17 UMUARAMA X X X X X     
18 UNIÃO DA VITÓRIA       X X     
19 SÃO MATEUS DO SUL       X       
20 WENCESLAU BRAZ               
21 ARAUCARIA X              
22 CAMPO MOURÃO X X X  X X     
23 CASCAVEL  X  X    X  X X  X  
24 CIANORTE    X  X  X  X     
25 CORNÉLIO PROCÓPIO    X  X  X       
26 FOZ DO IGUAÇU  X  X  X  X  X    X 
27 FRANCISCO BELTRÃO  X  X  X  X  X    X 
28 GUARAPUAVA  X  X  X  X  X  X  X  

LEGENDA: 
X – Existe concessionária da marca 
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ANEXO 11 – CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 
 
1. A implantação do serviço de gerenciamento da manutenção ocorrerá a partir do prazo de vigência 
contratual e compreenderá as seguintes atividades, que deverão ser realizadas dentro dos prazos 
apresentados, conforme cronograma abaixo: 
 

AÇÃO PRAZO 
1. Cadastramento da frota – carga de informações fornecidas pelo DETO - Até 02 dias úteis, após assinatura do contrato 
2.  Criação dos logins de acesso dos usuários indicados pelos órgãos - Até 05 dias, após assinatura do contrato 
3.  Integração do Sistema de Gestão com a CELEPAR/SMV/CVD - Até 45 dias, após assinatura do contrato 
4.  Parametrização do sistema conforme orientações do DETO - Até 15 dias, após assinatura do contrato 
5. Disponibilização do Manual Prático do Sistema para treinamento dos usuários - Na data da assinatura do contrato 

6.  Implantação de 50% da rede credenciada - Na data da assinatura do Contrato 
7. Iniciar a operação do sistema de gestão e execução do contrato “abertura de ordem de serviços” -  Até 05 dias, após assinatura do contrato 

8. Implantação de 100% da rede credenciada mínima - Até 15 dias após assinatura do contrato 
 
2. A CONTRATADA deve integrar seu sistema de gestão a CELEPAR/SMV/CVD, em conformidade 
com o ANEXO 12 deste Termo de Dispensa. 
3. Disponibilização de manual on-line com as principais regras de manuseio do sistema, regras para 
validação dos orçamentos, ações em caso de falhas, principais regras do serviço, prazos do 
fornecedor, acesso ao serviço de guincho/ reboque, telefones de contato, etc. 
4. A CONTRATADA deve disponibilizar 100% da rede credenciada inicial, composta de 324 
(trezentos e vinte e quatro) estabelecimentos para veículos diversos e 30 (trinta) para máquinas, 
equipamentos e embarcações, de acordo com os ANEXOS 4 a 10. 
5. A CONTRATADA deve disponibilizar no sistema a relação das oficinas credenciadas e aptas a 
executarem todos os serviços pertinentes a manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota 
oficial, a partir do início da operação. 
6. Os prazos para implantação do serviço de manutenção poderão sofrer ajustes em virtude de 
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fatores supervenientes e inesperados. Caso isto ocorra, novos prazos serão definidos, de comum 
acordo, entre a CONTRATADA e a SEAP/DETO. 
7. A CONTRATADA deve permitir a integração dos dados, capturados por ocasião de todos os 
serviços de manutenção realizados nas oficinas da rede credenciada com a base de dados do 
“software” de controle da frota utilizados pelo Estado, conforme layout dos sistemas utilizados. 
12.1 As integrações previstas abrange os seguintes sistemas: 
Do Cadastro de Veículos do DETO para o Sistema da CONTRATADA. 
Do Sistema da CONTRATADA para o SMV (Sistema de Manutenção de Veículos) 
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ANEXO 12 – PLANO DE INTEGRAÇÃO 
CÓPIA DO BANCO DE DADOS DA CONTRATADA E WEBSERVICE 

 
1. BANCO DE DADOS 

A cópia do banco de dados será aceita nos seguintes gerenciadores de banco de dados: 
o SqlServer (versão 2008) 
o PostgreSQL (versão 10 ou superior) 
o MySQL (versão 5.6 ou superior) 
o Oracle (11.2.04 ou superior) 

 
Outros gerenciadores de banco de dados somente poderão ser utilizados com a 

concordância da CONTRATANTE e CELEPAR. 
O dump das bases (estrutura e dados) deverá ser gerado, obrigatoriamente, pelo 

sistema gerenciador de banco de dados. Não serão aceitos arquivos de planilha, .txt, ou .csv. 
Deverá constar no dump somente as informações referentes a do contrato em 

questão. 
 

A CONTRATADA deverá disponibilizar a documentação do dicionário do banco 
de dados contendo informações do conteúdo (finalidade) de cada tabela, do respectivo conteúdo 
das colunas e tipos de dados, e seus relacionamentos, de forma a possibilitar o entendimento da 
organização da informação. 
 

A disponibilização do dump pela CONTRATADA poderá ser realizada das 
seguintes formas: 

1. em mídia, a ser encaminhada para a SEAP/DETO com emissão de termo de 
aceite, ou; 

2. em nuvem, protegido por chave e senha, informando da disponibilização para 
a SEAP/DETO. 

A CONTRATADA deverá enviar junto com o dump um script sql, contendo 
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consultas para serem aplicadas nas bases de dados restauradas e os respectivos resultados 
esperados. Estas consultas têm o objetivo de assegurar que as informações restauradas conferem 
com as disponíveis no sistema. O resultado das consultas não deve ser igual para cada dump 
realizado. Deve ser possível reproduzir o resultado da consulta pelo sistema da CONTRATADA de 
forma a certificar que os resultados são iguais. 

 
2. WEBSERVICES 

As requisições deverão ser realizadas através de HTTPS, implementar o padrão 
REST e utilizar o formato de dados Json para comunicação. A CONTRATADA deverá disponibilizar 
a documentação da API descrevendo a finalidade do serviço, endereço, parâmetros de entrada, 
objetos de retorno, códigos HTTP (erro, sucesso, etc) e métodos de autenticação. 
SMV 

1. Obter SMV básico 
 
Parâmetros do Web Service 
Parâmetro Tipo Tamanho Descrição Obrigatório 
{numSmv} Integer 10 Número da smv em formato numerico. Sim 
{anoSmv} Integer 4 Ano da smv em formato numerico. Sim 
 
Retorno do Web Service 
Um objeto smv, com dados básicos, na notação JSON. 
 
2. Incluir Oficina 
Parâmetros do Web Service 
Parâmetro Tipo Tamanho Descrição 
{codOficina} Integer 8 Código da Oficina 
{cnpjOficina} String 14 CNPJ 
{sigla} String 20 Sigla 
{nome} String 60 Nome completo 
{endereco} String 100 Endereço 
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Sobre o Retorno do Web Service 
Um objeto com dados informados nos parâmetros de entrada na notação JSON. 
3. Incluir Usuário 
Parâmetros do Web Service 
Parâmetro Tipo Tamanho Descrição 
{codUsuario} Integer 10 Código do usuário 
{nome} String 50 Nome do usuário 
{codUnidade} Integer 5 Código da unidade 
{codOficina} Integer 5 Código da oficina 
{telefone} String 11 Telefone 
{senha} String 40 Senha 
{login} String 20 Login 
{bloqueado} Bit 1 Indicativo de bloqueio 
{email} String 50 Email 
 
Sobre o Retorno do Web Service 
Um objeto com dados informados nos parâmetros de entrada na notação JSON. 
 
4. Incluir Empenho 
Parâmetros do Web Service 
Parâmetro Tipo Tamanho Descrição 
{contratoOficina} String 30 * Contrato da Oficina 
{numEmpenho} String 16 Número do Empenho 
{codUnidadePagadora} String 10 Código da unidade pagadora 
{totalDisponivel} Numeric 11,2 Total disponível para o empenho 
{data} DateTime  Data da última alteração 
{ultimaSmv} Integer 10 Última SMV a utilizar o empenho 
{anoUltimaSmv} Integer 4 Ano da última SMV a utilizar o empenho 
{totalBloqueado} Numeric 11,2 Total bloqueado para o empenho 
{totalRealizado} Numeric 11,2 Total realizado no empenho 
{totalCancelado} Numeric 11,2 Total cancelado no empenho 
{fonteSiaf} String 3 Fonte SIAF 
{dataEmpenho} DateTime  Data de criação do empenho 
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{observacao} String 100 Observação 
 
Sobre o Retorno do Web Service 
Um objeto com dados informados nos parâmetros de entrada na notação JSON. 
5. Incluir SMV. 
 
Parâmetros do Web Service 
Parâmetro Tipo Tamanho Descrição 
{numSmv} Integer 10 Número da Smv 
{anoSmv} Integer 4 Ano da Smv 
{placa} String 10 Placa do veículo 
{renavam} Numeric 18 Renavam do veículo 
{prefixo} String 5 Prefixo do veículo 
{numOS} String 30 Número da Ordem de Serviço DA OFICINA 
{responsaveloficina} String 30 Responsável pelo serviço na Oficina 
{localizacao} String 100 Localização (cidade) do veículo 
{numEmepnho} String 16 Número do Empenho 
{bloqueado} Bit 1 Indicador de bloqueio 
{contratoOficina} String 30 Contrato da Oficina 
{codTipoSmv} Integer 4 Tipo da SMV 
{codMunicipio} Integer 10 Código do Município 
{codGarantia} Integer 10 Código da garantia 
{codUsuario} Integer 10 Código do usuário 
{codUsuarioAberto} Integer 10 Código do usuário que abriu a solicitação 
{dataAberto} DateTime  Data da abertura da solicitação 
{codUnidade} Integer 5 Código da Unidade 
{patrimonio} String 30 Número do Patrimônio 
{codTipoTransporte} Integer 4 Código do tipo de transporte 
{codUnidadePagadora} String 10 Código da unidade pagadora 
{dataVeiculoOficina} DateTime  Data de entrada do veículo na oficina 
{codSituacaoTrigger} Integer 4 Código da situação atual da solicitação 
{dataHoraSituacaoTrigger} DateTime  Data/hora da última alteração da situação da solicitação 
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{passoFinalTrigger} Bit 1 Indicativo se a solicitação chegou ao fim com sucesso 
{descontoPecas} Numeric 11,2 Percentual de desconto de peças da smv 
{descontoServicos} Numeric 11,2 Percentual de desconto de serviços da smv 
{descontoDerivados} Numeric 11,2 Percentual de desconto de derivados da smv 
{descontoPecasAlternativas} Numeric 11,2 Percentual de desconto de peças alternativas da smv 
 
Sobre o Retorno do Web Service 
Um objeto com dados informados nos parâmetros de entrada na notação JSON. 
 
6. Incluir Peças, Serviços e Derivados 
Parâmetros do Web Service 
Parâmetro Tipo Tamanho Descrição 
{codPrincipal} String 30 Código identificador 
{codTipo} String 2 Tipo (1 Peças, 2 Peças Alternativas, 3 Serviços, 4 Derivados de 

Petróleo) 
{numSmv} Integer 10 Número da Smv 
{anoSmv} Integer 4 Ano da Smv 
{descricao} String 80 Descrição da Solicitação 
{qtde} Numeric 6,2 Quantidade 
{valorTotal} Numeric 11,2 Valor total 
{codUsuario} Integer 10 Código do usuário 
{marca} String 40 Marca 
{unMedida} String 20 Unidade de Medida 
{idAgrupamento} Integer 10 Id do agrupamento 
{status} String 2 Status 
     
Sobre o Retorno do Web Service 
Um objeto com dados informados nos parâmetros de entrada na notação JSON. 
 
7. Incluir Notas Fiscais 
Parâmetros do Web Service 
Parâmetro Tipo Tamanho Descrição 
{codNF} Integer 3 Código identificador 
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{numSmv} Integer 10 Número da Smv 
{anoSmv} Integer 4 Ano da Smv 
{numNF} String 30 Número da Nota Fiscal 
{data} DateTime  Data da Nota 
{valorTotal} Numeric 11,2 Valor total 
{codTipoNF} Integer 2 Código do tipo da nota fiscal 
{codUsuario} Integer 10 Código do usuário 
{dataAlteracao} DateTime  Data da alteração 
{bloqueado} Integer 3 Indicativo de bloqueio 
 
Sobre o Retorno do Web Service 
Um objeto com dados informados nos parâmetros de entrada na notação JSON. 
 
8. Incluir detalhe descritivo da SMV 
 
Parâmetros do Web Service 
Parâmetro Tipo Tamanho Descrição 
{numSmv} Integer 10 Número da Smv 
{anoSmv} Integer 4 Ano da Smv 
{codUsuario} Integer 10 Código do usuário 
{data} DateTime  Data da Nota 
{hodometro} Integer 18 Hodômetro 
{nivelCombustivel} Numeric 2,3 Nível de Combustível 
{passoAtual} Integer 2 Passo Atual da Solicitação 
{passoFinal} Integer 2 Passo Final da Solicitação 
{codSituacao} Integer 4 Código da Situação da SMV 
 
Sobre o Retorno do Web Service 
Um objeto com dados informados nos parâmetros de entrada na notação JSON. 
10. Listar Veículos 
Parâmetros de Entrada do Web Service 
Parâmetro Tipo Tamanho Descrição 
{dataConsulta} Date - Data da Consulta 
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Parâmetros de Retorno do Web Service 
O Retorno do webservice consiste em uma lista do Objeto Veículo, contendo os dados abaixo: 
 
Parâmetro Tipo Tamanho Descrição 
{KMATUAL} String - Quilometragem atual 
{PLACA} String  Número da placa do veículo 
{RENAVAM} String  Renavam do Veículo 
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ANEXO 13 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE REGISTRO CADASTRAL de fornecedor, que poderá ser 
feito e emitido pelo Sistema GMS, no portal www.comprasparana.pr.gov.br, e os documentos 
abaixo descritos: 
Os licitantes que não estiverem inscritos no Cadastro Unificado de Fornecedores do DEAM/SEAP, 
deverão apresentar todos os documentos relacionados a seguir: 
 
1.1 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA: Cédula de Identidade, no caso de pessoa 
física. Registro comercial, no caso de empresa individual. Ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. Inscrição 
do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designação de diretoria em exercício. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente quando a atividade assim o exigir. Procuração do representante do licitante no pregão, se for o caso. 
 1.2 DOCUMENTOS DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: Prova de inscrição no 
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
Certificado de regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal; Certidões de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e 
à Dívida Ativa da União e Certidão relativa a Contribuições Previdenciárias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Paraná para licitantes sediados em outro Estado da Federação); e Fazenda 
Municipal; e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituída pela Lei Federal nº 12.440/2011.  1.3 DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 1.3.1 O licitante deverá encaminhar: 
1.3.1.1 cópia do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 1.3.1.2 para pessoa jurídica, certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor 
da sede da empresa; para pessoa física, certidão negativa de execução patrimonial expedida pelo distribuidor de seu domicílio; 1.3.1.3 no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 
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balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 1.3.1.4 a comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: 
 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG = ---------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 
 

Ativo Total 
SG = ----------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 
 

Ativo Circulante 
LC = -----------------------; e 

Passivo Circulante 
  1.3.1.5 As empresas, cadastradas ou não no Cadastro Unificado de Fornecedores do DEAM/SEAP, 

deverão apresentar resultado: superior ou igual a 0,94 no índice de Liquidez Geral (LG); superior ou igual a 1,00 no índice de Solvência Geral (SG); superior ou igual a 0,96 no índice de Liquidez Corrente (LC). 1.3.1.5.1 A definição dos índices estabelecidos no item 1.3.1.5 se faz necessária para que seja 
possível a ampliação na participação das empresas que prestam serviços de gestão da 
manutenção. A exigência de índices superiores ao estabelecido, poderá acarretar na restrição ao caráter competitivo, não sendo vantajoso à Administração. 1.3.1.6 As empresas DEVERÃO APRESENTAR OS ÍNDICES JÁ CALCULADOS, com assinatura 
do contador e do representante legal da empresa, que serão analisados com base no balanço apresentado. 1.3.1.7 As empresas, cadastradas ou não no Cadastro Unificado de Fornecedores do DEAM/SEAP, 
deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou item pertinente. 1.3.1.8 As empresas deverão apresentar a relação dos compromissos assumidos que importem 
diminuição da capacidade operativa ou absorção da disponibilidade financeira, calculada em função 
do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.  
 
26. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 26.1 A empresa interessada na Dispensa de Licitação (Contratação Emergencial) deverá 
apresentar no mínimo 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, comprovando a realização de serviço comum de gerenciamento de manutenção veicular, com implantação de sistema informatizado e integrado, que compreenda o 
controle e gestão compartilhada, bem como a prestação de serviços, mediante Rede Credenciada, 
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de manutenção preventiva e corretiva. 26.1.1 O atestado deverá conter: 26.1.1.1 Indicação da natureza dos serviços prestados, qualidade dos materiais, do atendimento, 
cumprimento de prazos, quantidades executadas e demais condições da execução dos serviços. 26.1.1.2 A razão social e os dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, endereço, 
telefone e e-mail); 26.1.1.3 Local e data de emissão; 26.1.1.4 Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das 
informações. 26.1.1.5 Prazo contratual, com datas de início e término. 26.1.2 Serão aceitos atestados que comprovem a capacidade técnica com a execução de no 
mínimo 10.100 (dez mil e cem) Ordens de Serviço do objeto a ser licitado, o que corresponde a 50% do total de Ordens de Serviços estimadas para o período de 180 (cento e oitenta) dias. Justifica-se 
este quantitativo em razão da necessidade da Administração assegurar-se que a interessada possua efetiva capacidade operacional e não apenas que a sua capacidade esteja vinculada à subjetividade do número de veículos que compõem as frotas por ela gerenciadas. 26.2 A referida comprovação poderá ser efetuada pelo somatório das quantidades realizadas em 
tantos contratos quanto dispuser a empresa interessada na Dispensa de Licitação (Contratação 
Emergencial). 26.3 A empresa interessada na Dispensa de Licitação (Contratação Emergencial) deverá comprovar 
que detém a licença para utilização de “software” apto a realizar a gestão compartilhada da 
manutenção da frota nas quantidades e prazos disciplinados por este Termo de Dispensa.  

117
3

Inserido ao protocolo 15.843.489-0 por: Adriane Zaninelli Barbieri em: 19/06/2019 14:13. Assinado por: MARCO ANTONIO RAMOS em: 19/06/2019 16:00. Assinado por:
Ricardo Andre Borges em: 19/06/2019 14:15. Para mais informações acesse: http://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código:
9ee6b68449c446a9f659bbbc8af8a31d



 
 
 
 
 
 
 Departamento de Gestão do Transporte Oficial 

Divisão de Manutenção da Frota 
 

 

Página 115 de 119 
 

ANEXO 14 – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
ÓRGÃO DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA FONTE 

Agência de Defesa Agropecuária do Paraná - ADAPAR 6533.20304044.298 250 

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná - AGEPAR 1333.04125404.433 250 

Biblioteca Pública do Paraná - BPP 5131.13.392.42.4197 100 
Casa Civil - CC 1302.04122424.015 100 

101 
Casa Militar - CM 1502.04122424.023 100 
Centro Cultural Teatro Guaíra - CCTG 5132.13392424.200 250 

Centro Paranaense de Referência em Agroecologia - CPRA 6532.20573424.296 100 101 
Colégio  Estadual do Paraná - CEPR 4130.12.368.03.4100 116 
Controladoria Geral do Estado - CGE 1602.04122404.365 100 
Coordenação da Receita do Estado - CRE 2930.0412941.4052 100 

Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba - COMEC 6731.15452424.276 101 

Departamento de Estradas de Rodagem - DER 7730.26782424.309 105 250 
257 

Departamento de Imprensa Oficial do Estado - DIOE 3533.241311404.394 250 
Departamento de Transito do Paraná - DETRAN 1330/4039.3390.3919 250 
Departamento Estadual de Arquivo Público - DEAP 2731.04122404.046 101 
Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR 6530.20573424.268 101 

Instituto Ambiental do Paraná - IAP 
6931.18542424.286 6931.18541144.283 
6931.18541144.285 
6961.18542144.294 

250 
256 258 

Instituto das Águas do Paraná - AGUASPARANÁ 6933.18541424.292 105 
Instituto de Terras, Cartografia e Geociências - ITCG 6932.4288.21.127.42 105 

Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER 6531.20.606.04.4278 
100 
250 281 
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ÓRGÃO DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA FONTE 

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social - IPARDES 2330.04122424.035 101 
103 

Junta Comercial do Paraná - JUCEPAR 2734.23.125.40.4048 250 
Paraná Edificações - PRED 7733.04122014.393 101 
Paraná Turismo - PRTUR 4431.23695424.362 100 
Procuradoria Geral do Estado - PGE 1960.03092404.029 106 
Rádio e Televisão Educativa do Paraná - RTVE 3530.24392424.188 100 

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP 2702.04122404.041 100 

Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB 6502.20122424.253 101 

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SETI 4502.12364424.112 100 101 
Secretaria de Estado da Comunicação Social - SECS 3502.04131424.059 100 
Secretaria de Estado da Cultura - SEEC 5102.13.392424.191 100 
Secretaria de Estado da Educação - SEED 4102.12122424.090 100 
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA 2902.0412242.4050 148 

Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos - SEJU 4902.14.421.42.4180 4902.14.421.09.4378 
4902.11.333.16.4471 

100 
101 

Secretaria de Estado da Saúde - SESA 4760.10122194.163 100 

Secretaria de Estado da Segurança Pública - SESP 
3902.06.181.42.4064 3914.06.183.13.4079 
3917.06.421.13.4383 
3921.06.181.13.4497 3922.06.181.13.4501 
3922.06.182.13.4503 

100 
101 
113 157 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL 7702.26122424.300 101 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano - SEDU 6702.1545242.4272 100 
Secretaria de Estado do Esporte e Turismo - SEET 4402.27.122.42.4356 100 
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ÓRGÃO DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA FONTE 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA 6902.18541424.281 101 

Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social - SEDS 5702.08122424.414 100 101 

Secretaria de Estado e Coordenação Geral e Planejamento - SEPL 2302.04121424.033 100 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE 45.34.12364084.127 100 
250 

 Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO 4533.12364084.124 250 
Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR 4546.12364.08.4130 100 
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ANEXO 15 – ESTIMATIVA DE DESPESA E ÓRGÃOS USUÁRIOS 

 
O parâmetro utilizado para estimativa de despesa com manutenção da frota, foi informado pelos 
órgãos usuários, com base na sua frota atual e no histórico de despesa com manutenção, 
totalizando R$ 38.657.957,20  (trinta e oito milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, novecentos 
e cinquenta e sete reais e vinte centavos). 

. 
ÓRGÃO R$ 

Agência de Defesa Agropecuária do Paraná - ADAPAR 900.000,00 
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná - AGEPAR 25.000,00 
Biblioteca Pública do Paraná - BPP 2.500,00 
Casa Civil - CC 75.000,00 
Casa Militar - CM 210.000,00 
Centro Cultural Teatro Guaíra - CCTG 25.000,00 
Centro Paranaense de Referência em Agroecologia - CPRA 34.000,00 
Colégio  Estadual do Paraná – CEPR 10.000,00 
Controladoria Geral do Estado - CGE 5.000,00 
Coordenação da Receita do Estado - CRE 100.000,00 
Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba - COMEC 9.000,00 
Departamento de Estradas de Rodagem - DER 1.500.000,00 
Departamento de Imprensa Oficial do Estado - DIOE 25.000,00 
Departamento de Transito do Paraná - DETRAN 116.417,20 
Departamento Estadual de Arquivo Público - DEAP 1.000,00 
Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR 150.000,00 
Instituto Ambiental do Paraná - IAP 650.000,00 
Instituto das Águas do Paraná - AGUASPARANÁ 95.000,00 
Instituto de Terras, Cartografia e Geociências - ITCG 60.000,00 
Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER 2.164.000,00 
Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social - IPARDES 20.800,00 
Junta Comercial do Paraná - JUCEPAR 5.940,00 
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ÓRGÃO R$ 
Paraná Edificações - PRED 36.000,00 
Paraná Turismo - PRTUR 20.000,00 
Procuradoria Geral do Estado - PGE 23.500,00 
Rádio e Televisão Educativa do Paraná - RTVE 40.800,00 
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP 50.000,00 
Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB 175.000,00 
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SETI 13.000,00 
Secretaria de Estado da Comunicação Social - SECS 40.000,00 
Secretaria de Estado da Cultura - SEEC 15.500,00 
Secretaria de Estado da Educação - SEED 750.000,00 
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA 22.500,00 
Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos - SEJU 1.000.000,00 
Secretaria de Estado da Saúde - SESA 1.600.000,00 
Secretaria de Estado da Segurança Pública - SESP 28.200.000,00 
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL 22.500,00 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano - SEDU 5.500,00 
Secretaria de Estado do Esporte e Turismo - SEET 40.000,00 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA 40.000,00 
Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social - SEDS 120.000,00 
Secretaria de Estado e Coordenação Geral e Planejamento - SEPL 5.000,00 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE 20.000,00 
Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO 60.000,00 
Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR. 175.000,00 

 TOTAL 38.657.957,20 
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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10126/2019 
CONTRATO EMERGENCIAL N°XXXXXXXX 

 
 
CONTRATANTE: O GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, por intermédio da Secretaria de Estado da 
Administração e da Previdência – SEAP e demais Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta, 
Autárquica e Fundacional, relacionados no Anexo XXXX representados pelas autoridades signatárias 
 
CONTRATADO(A): [NOME], inscrito no CNPJ/CPF sob o n.º XXXXXXXX, com sede no(a) XXXXXXXX, 
neste ato representado por [NOME E QUALIFICAÇÃO], inscrito(a) no CPF sob o n.º XXXXXXXX, portador 
do RG n.º XXXXXXXX, expedido por XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a) XXXXXXXX, e-mail 
XXXXXXXX e telefone XXXXXXXX.  
 
1 OBJETO: 
Contratação Emergencial de empresa para prestação de serviço comum de gerenciamento da 
manutenção, com fornecimento e implantação de sistema informatizado e integrado (ambiente web), que 
compreenda o controle e gestão compartilhada, bem como, a prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva da frota mediante Rede Credenciada, para atender os veículos, embarcações e 
equipamentos que compõem a frota do Poder Executivo do Estado do Paraná, conforme descrito no 
Termo de Dispensa. 
 
 
2. FUNDAMENTO: 
Este contrato decorre da Dispensa de Licitação nº XXXX/2019,objeto do processo administrativo n.º 
15.843.489-0 e anexos do Termo de Dispensa abaixo relacionados que passam a integrar o presente 
contrato, conforme autorização publicada em Diário Oficial do Estado nº XXXXXXXX, de XXXXXXXX 
ANEXO 1 – Funcionalidades Mínimas do Software 
ANEXO 2 – Check-list para avaliação do Sistema 
ANEXO 3 – Fluxo do Processo de Manutenção 
ANEXO 4 – Número Mínimo Inicial De Credenciadas 
ANEXO 5 – Máquinas e Equipamentos 
ANEXO 6 – Embarcações e Similares 
ANEXO 7 – Motocicletas e Similares 
ANEXO 8 – Veículos Pesados 
ANEXO 9 – Veículos Leves e Médios 
ANEXO 10 – Tabela de Concessionárias por Marca 
ANEXO 11 – Cronograma de Implantação 
ANEXO 12 – Plano de Integração 
ANEXO 13 – Documentos de Habilitação 
ANEXO 14 – Dotações Orçamentárias 
ANEXO 15 – Estimativa de Despesa e Órgãos Usuários 
 
3 PREÇO, VALOR E QUANTITATIVO DO CONTRATO: 
3.1 O Contratante pagará ao Contratado os preços unitários previstos em sua proposta, que é parte 
integrante deste contrato. 
3.2 O valor total do contrato é de R$ XXXXXXXX (VALOR POR EXTENSO). 
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3.3 No preço pactuado estão incluídas todas as despesas necessárias à execução do objeto do contrato, 
inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação, além 
dos materiais inerentes à prestação dos serviços contratados.  
4. CONTROLE DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO  DOS SERVIÇOS 
4.1. A supervisão, orientação e fiscalização dos serviços prestados e materiais fornecidos pela Rede 
Credenciada, conforme objeto da presente contratação, estarão a cargo da CONTRATADA, a qual deverá 
manter Equipe Autônoma de Fiscalização. 
4.1.1. Fiscalizar, mediante Equipe de Fiscalização, se a Rede Credenciada está realizando a prestação 
dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, em conformidade com as diretrizes do contrato, 
manuais dos fabricantes dos veículos e legislação aplicável, de forma regional e equitativa, tomando-se 
por base o total de estabelecimentos credenciados e sua distribuição geográfica. 
4.2. Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução e 
acompanhamento dos serviços descritos no presente Contrato e demais documetnos que o integram, é reservado à SEAP/DETO o direito de, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais 
ampla e completa fiscalização e/ou Auditoria sobre os serviços prestados. 
4.3. Para cumprimento do disposto na Cláusula 4.2. o ÓRGÃO USUÁRIO, SEAP/DETO deverá: 
a) Ter livre acesso aos locais de execução do serviço; 
b) Exercer a fiscalização do presente contrato, de modo a assegurar seu efetivo cumprimento; 
c) Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, efetivando avaliações 
periódicas. 
4.4. Caso entenda necessário, a SEAP/DETO e o ÓRGÃO USUÁRIO representado por seus gestores e 
fiscais poderão verificar “in loco”, as condições estruturais (área física e equipamentos) dos 
estabelecimentos credenciados. Caso seja verificado a inexistência de espaço e condições mínimas 
adequadas à realização dos serviços solicitados, a CONTRATADA será notificada através de relatório de 
deficiências, devendo esta proceder à imediata correção dos problemas apontados, e indicar outro 
estabelecimento que atenda às condições mínimas para execução do serviço solicitado. 
4.4.1. A CONTRATADA terá o prazo de até 5 (cinco) dias, após o recebimento do relatório de deficiências, 
para apresentar as devidas justificativas, ou ainda, a comunicação de desligamento da oficina 
credenciada e providenciar a sua substituição. 
4.2. O ÓRGÃO USUÁRIO deverá supervisionar a execução dos serviços prestados pela CONTRATADA, 
podendo rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o contrato. 
4.3. As exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser prontamente atendidas 
pela CONTRATADA, sem ônus ao ORGÃO USUÁRIO e nos prazos estabelecidos. 
4.4. É dever da CONTRATADA realizar vistorias e laudos técnicos na hipótese da SEAP/DETO identificar 
inconsistências nos relatórios apresentados ou no resultado da fiscalização interna. 
4.4.1. O ÓRGÃO USUÁRIO e/ou a CONTRATANTE se reserva no direito de solicitar vistoria e laudo 
técnico para esclarecimento de dúvidas quanto a execução do serviço. 
4.5. O pagamento das despesas relativas às vistorias e laudos técnicos será realizado exclusivamente 
pela CONTRATADA. 
4.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
 
5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DO OBJETO 
5.1. Na data da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá ter no mínimo 50% da Rede 
Credenciada, regionalizada conforme Anexo 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e Cronograma constante no Anexo 11 do 
Termo de Dispensa 
5.2. Após 15 (quinze) dias da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá ter 100% da Rede 
Credenciada, conforme Anexos 4 a 10 e Cronograma constante no Anexo 11 do Termo de Dispensa. 
5.3. A CONTRATADA deverá comprovar nos prazos previstos nos itens 7.2 e 7.3 do Termo de Dispensa 
o efetivo credenciamento dos estabelecimentos, podendo ser por meio de declaração do credenciado, 
termo ou contrato firmado entre as partes. A Administração reserva-se o direito de confirmar a qualquer 
tempo a veracidade dos documentos apresentados. 5.4. A CONTRATADA deverá, na assinatura do Contrato, fornecer exemplar eletrônico do manual do 
usuário, em língua portuguesa, com orientações necessárias para a realização de todas as atividades 
afetas aos gestores da frota, em todos os níveis previstos no item 3 do Anexo 1, mantendo-o regularmente 
atualizado, bem como, disponibilizar em ambiente web, videoaula demonstrando na prática, os 
procedimentos a serem adotados pelos ÓRGÃOS USUÁRIOS. 
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5.5. A CONTRATADA responsabiliza-se pelo desembolso necessário à implantação do sistema, tais como: 
instalação dos equipamentos de leitura, gravação e transmissão de dados, credenciamento da rede de 
empresas fornecedoras, manutenção do sistema, treinamento do pessoal e fornecimento de manuais de 
operação, despesas relacionadas a “softwares” e outras como: 
5.6. Prestação de assistência técnica de forma a permitir o acesso on-line ao sistema de gerenciamento 
da frota em todas as localidades descritas os Anexos 5 a 9 do Termo de Dispensa. 
5.7. A utilização dos equipamentos será precedida de treinamento específico e obedecerá aos manuais e 
procedimentos que os acompanharem, sendo de responsabilidade da CONTRATADA, a manutenção ou 
substituição dos equipamentos que se mostrarem insatisfatórios à plena execução dos serviços. 5.8. Todo e qualquer ônus referente a direitos de propriedade industrial, marcas e patentes, segredos 
comerciais e outros direitos de terceiros, bem como a responsabilidade por sua violação, suas 
consequências e efeitos jurídicos, são de responsabilidade da CONTRATADA e sua Rede Credenciada  
se estas tiverem dado causa por sua culpa ou dolo, que deverá por eles responder, e defender a  
CONTRATANTE em juízo, ou fora dele, contra reclamações relacionadas. 
5.9. A execução dos serviços contratados será iniciada no primeiro dia útil após o cumprimento das tarefas 
discriminadas no Cronograma de Implantação – Anexo 11 do Termo de Dispensa. O cumprimento integral 
a que se refere ao item 1,subitens 1, 2, 4, 5 e 6  do Anexo 11 do Termo de Dispensa, tem como base cada 
um dos ÓRGÃOS USUÁRIOS, e não a totalidade de Órgãos integrantes do Contrato. 
5.10. As tarefas constantes no item 1, subitens 1, 2, 4, 5 e 6  do Anexo 11 do Termo de Dispensa podem 
ser segmentadas por ÓRGÃO USUÁRIO, tendo como prioridade as frotas e usuários da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária – SESP e Secretaria de Estado da Saúde – 
SESA. 
 
 
6 FONTE DE RECURSOS: 
6.1 Os recursos orçamentários para fazer frente as despesas da contratação, correrão por conta dos 
Órgãos/Entidades, conforme descrito no Anexo 14. 
 
 
7 VIGÊNCIA: 
7.1 O contrato terá vigência de até 180 (cento e oitenta) dias, ou até a conclusão do procedimento 
licitatório protocolado sob o nº 15.709.851-9, o que ocorrer primeiro, sendo vedada sua prorrogação, 
conforme preceituado pelo art. 34, IV, da Lei Estadual nº 15.608/2007. 
 
 
8. FORMA DE PAGAMENTO, VALORES DE TAXA, MÃO DE OBRA, MEDIÇÃO E AVALIAÇÃO  DOS 
SERVIÇOS 
A) Da Forma de Pagamento: 
8.1. Fica estabelecido como valor para a Taxa de Administração e Mão de Obra hora/homem os valores  
unitários abaixo estipulados: 
8.1.1. Valor da Taxa de Administração por ordem de serviço executada - R$ XXXXXXX (XXXXXX) 
8.1.2. Para execução dos serviços de manutenção a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA para fins 
de remuneração da Mão de Obra/Hora Homem à sua Rede Credenciada, os valores máximos abaixo 
especificados: 
a) Valor Mão de Obra/Hora Homem para motocicletas – R$ 46,00 (quarenta e seis reais); 
b) Valor Mão de Obra/Hora Homem para veículos leves/médios – R$ 92,00 (noventa e dois reais); 
c) Valor Mão de Obra/Hora Homem para veículos pesados – R$ 131,00 (cento e trinta e um reais); 
d) Valor Mão de Obra/Hora Homem para equipamentos – R$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais); 
e) Valor Mão de Obra/Hora Homem para embarcações e similares – R$ 197,00 (cento e noventa e sete 
reais); 
8.1.2.1. Os preços unitários para a Mão de Obra/Hora Homem, serão praticados conforme conveniência 
do estabelecimento credenciado, contudo, deverão ser iguais ou inferiores aos preços máximos 
estabelecidos pela CONTRATANTE no item 8.1.2., acima. 
8.2. Os valores em reais relativos à Taxa de Administração e Mão de Obra/Hora Homem, dispostos no 
item 8.1.1 e 8.1.2 serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato. 
8.3. Na execução do contrato o vencedor do certame, por meio de sua rede de estabelecimentos 
credenciados, deve apresentar o percentual mínimo de 12% (doze por cento) de desconto para peças 
de reposição genuínas/originais, parametrizado pelos valores apostos e vigentes na Tabela Referencial 
de Peças XXXXXXX. 
8.4. Na execução do contrato o vencedor do certame, por meio de sua rede de estabelecimentos 
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credenciados, deve apresentar o percentual mínimo de 19% (dezenove por cento) de desconto para 
peças de reposição do mercado alternativo, parametrizado pelos valores apostos e vigentes na Tabela 
Referencial de Peças XXXXXXX. 8.5. Os percentuais estabelecidos nos itens 8.3 e 8.4 são mínimos, não havendo óbice para que o 
estabelecimento credenciado ofereça descontos com percentuais superiores. 
 
B) Da Medição dos Serviços: 
8.6. Para medição dos serviços contratados, deverão ser considerados períodos quinzenais de prestação 
de serviços, sendo que a primeira quinzena corresponde ao período 1º ao 15º dia do mês, e a segunda 
ao período do 16º ao último dia do mês. 
8.7. As medições para efeito de pagamento serão realizadas de acordo com os seguintes procedimentos: 
8.7.1. No primeiro dia útil subsequente à quinzena em que foram prestados e faturados os serviços, a 
CONTRATADA deverá disponibilizar via Sistema, relatório analítico das despesas contendo os 
quantitativos totais de cada um dos tipos de serviços realizados (manutenção fornecida e taxa de administração), individualizados por ÓRGÃO USUÁRIO e os respectivos valores apurados, contendo no 
mínimo: 
a) Número da ordem de serviço. 
b) Identificação da oficina (razão social, nome fantasia e endereço). 
c) Identificação do órgão / unidade (centralizado ou descentralizado) 
d) Identificação do veículo (marca, tipo, prefixo e placa). 
e) Discriminação e valor das peças utilizadas. 
f) Discriminação do tempo e valor total da Mão de Obra. 
g) Valor total da operação. 
h) Data da abertura da ordem de serviço; 
i) Data da disponibilização dos orçamentos, e o respectivo prazo entre a solicitação e a disponibilização. 
j) Previsão da data da entrega do serviço/veículo informada na fase de orçamentação pelo 
estabelecimento, e o efetivo prazo da conclusão do serviço. 
8.8. Do Pré-faturamento: Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados no relatório, o 
ÓRGÃO USUÁRIO autorizará individualmente cada uma das Ordens de Serviços que compõem o 
faturamento, dentro de 5 (cinco) dias após a disponibilização da informação pela Contratada, para a 
emissão de nota fiscal. 8.8.1. A ausência da conferência pelo ÓRGÃO USUÁRIO (Departamento, Unidade ou Centro de Custo), 
no prazo estipulado acima, acarretará no bloqueio do lançamento de novas Ordens de Serviços pelo 
mesmo. 
8.9. Em caso de não aceitação do faturamento de uma das Ordens de Serviço, esta não deverá ter a 
respectiva Nota Fiscal/Fatura emitida, até a correção da eventual irregularidade nas informações 
relacionadas. 8.10. O pagamento será efetuado pelo ÓRGÃO USUÁRIO, através do Sistema Integrado de Finanças 
Públicas – SIAF/PR, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do 
beneficiário em conta do Banco do Brasil S.A., ou outro que venha a ser contratado pelo Estado, em até 
30 (trinta) dias corridos da emissão eletrônica da Nota Fiscal/ Fatura pela CONTRATADA, conforme  § 
3.º do Artigo 18 do Decreto 4993/2016, e obrigações do ÓRGÃO USUÁRIO. 
8.10.1 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo 
CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante 
a aplicação da seguinte fórmula: 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 
 

I = (TX) 
 

 
I = (6/100) 

     365 
 

 
I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
 

 
8.10.1.1. Para cumprimento do item 8.10.1. a CONTRATADA deverá formalizar o pedido da compensação 
financeira à CONTRATANTE, em processo específico, fundamentando o pleito e demonstrando os 
respectivos valores correspondentes, para fins de análise pelo ÓRGÃO USUÁRIO responsável e o 

126
4

Inserido ao protocolo 15.843.489-0 por: Adriane Zaninelli Barbieri em: 19/06/2019 14:13.



 ESTADO DO PARANÁ  SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA - SEAP 
 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO TRANSPORTE OFICIAL - DETO 
 

Protocolo n° 15.843.489-0 Dispensa de Licitação n° 10.126/2019 (página 5 de 19) 
encaminhamento das providências pertinentes, se for o caso. 
8.11. A CONTRATADA poderá suspender o acesso do ÓRGÃO USUÁRIO ao Software de Manutenção 
para a realização de transações (solicitação, análise e autorização de execução de ordem de serviço) 
quando houver Nota Fiscal/Fatura em aberto emitida com prazo superior a 50 (cinquenta) dias, desde que 
tenha efetuado preventivamente comunicado formal, ao Gestor do Contrato do ÓRGÃO USUÁRIO, 
quanto a eminência da suspensão em razão do atraso no pagamento. 
8.11.1 O sistema deverá alertar ao ÓRGÃO USUÁRIO quanto a existência de Nota Fiscal/Fatura vencida 
(emitida há mais de trinta dias), mediante mensagem automática no sistema, informando o número da(s) 
nota(s) fiscal(is), valor e data de emissão. Caso seja impossível listar todas as informações na caixa 
automática, a mensagem disponibilizada deverá ter um link para acesso as informações pelo usuário. 
8.11.2. A suspensão no acesso deverá ser realizada somente àquele ÓRGÃO USUÁRIO com Nota 
Fiscal/Fatura vencida sendo que os demais ÓRGÃOS USUÁRIOS em hipótese alguma poderão ser 
afetados pela medida. 
8.11.3. A regularização no acesso deverá ocorrer imediatamente após a quitação (pagamento) pelo 
ÓRGÃO USUÁRIO da Nota Fiscal/Fatura vencida com a situação caracterizada no item 8.11. 
8.12. Para fins de pagamento, a CONTRATADA deverá emitir conforme dados do ÓRGÃO USUÁRIO, 
Nota Fiscal/Fatura quinzenal de prestação dos serviços, acompanhado do relatório constante no item 
8.7.1 de “a” a “j”, acima. 
8.13. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser encaminhada por meio do Sistema da CONTRATADA ao respectivo 
ÓRGÃO USUÁRIO, de acordo com a estrutura administrativa do mesmo (Órgão/Unidade, Departamento 
e/ou Centro de Custo). 
8.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável sobre o 
valor da Taxa de Administração. 
8.15. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na 
Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável, cuja alíquota, base de cálculo e valor 
do imposto devido devem estar devidamente destacados na Nota Fiscal/Fatura emitida pela CONTRATADA. 
8.16. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 
123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 
regime. O pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial 
de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar e demais 
alterações. 
8.17. Para liberação do pagamento, a CONTRATADA deverá estar com a documentação habilitatória 
abaixo dentro de sua validade, enquanto perdurar a vigência do contrato: 
a) Prova de Regularidade de Cadastro de Licitante junto ao GMS da Secretaria de Estado da 
Administração e da Previdência do Governo do Estado do Paraná. 
b) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
c) Certidão Negativa expedida pelo cartório distribuidor de falência e recuperação judicial do local da sede 
da CONTRATADA. 
d) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 
CONTRATADA. 
e) Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado do Paraná, se a CONTRATADA não estiver 
sediada no Estado do Paraná. f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos/CND. 
g) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a 
apresentação do Certificado de Regularidade - CRF. 
8.18. A não apresentação da documentação acima assegura à CONTRATANTE o direito de aplicar 
penalidades previstas na legislação vigente. 8.19. Para fins de pagamento, somente serão considerados os gastos autorizados e efetivamente 
executados na Rede Credenciada. 
8.20. A remuneração da CONTRATADA será resultante da aplicação da Taxa de Administração sobre 
cada Ordem de Serviço faturada na quinzena. 
8.21. O valor da Taxa de Administração deverá constar na respectiva Nota Fiscal/Fatura da Ordem de 
Serviço que está sendo cobrada. 
8.21.1  Caso a CONTRATADA, por meio de sua Rede Credenciada não apresente os orçamentos 
solicitados pela CONTRATANTE dentro dos prazos estabelecidos no item 9.1.2. do contrato, ficará 
sujeita a glosa correspondente a 5% sobre o valor total da Ordem de Serviço executada, exceto se 
apresentar justificativa fundamentada e aceita pela Administração. 
8.21.2. Caso a CONTRATADA, por meio de sua Rede Credenciada não conclua o serviço de 
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manutenção dentro do prazo informado no orçamento, ficará sujeita a glosa correspondente a 5% 
sobre o valor total da Ordem de Serviço executada, exceto se apresentar justificativa fundamentada e 
aceita pela Administração. 8.21.3. Para demonstração do cumprimento dos prazos, a CONTRATADA deverá apresentar as 
informações conforme consta no item 8.7.1. de “a” até “j”. 
8.21.4. A condição apresentada nos itens acima, estará limitada a 10% das Ordens de Serviço executadas 
mensalmente, para cada uma destas situações. Após, ficará sujeita às sanções administrativas previstas 
na legislação vigente, assegurado-lhe o direito ao devido processo legal. 
  
9 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
 
9.1. São obrigações da CONTRATADA: 
 
9.1.1. A CONTRATADA deverá importar eletronicamente o Cadastro de cada veículo, embarcação ou 
equipamento, em até 02 (dois) dias úteis contados do início da vigência contratual, do sistema de Controle 
de Veículos do Estado – CVD, conforme Anexo 11 do Termo de Dispensa. 
9.1.2. Executar os serviços conforme especificações do presente Contrato e de sua proposta, com o 
perfeito cumprimento das Cláusulas Contratuais, além de fornecer os materiais, equipamentos, sistema 
de gestão da manutenção acessível em ambiente WEB, ferramentas e utensílios inerentes à execução 
do objeto do Contrato; 9.1.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 
pelo Fiscal do Contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
9.1.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), ficando o Contratante 
autorizado a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos ao Contratado, o 
valor correspondente aos danos sofridos; 
9.1.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimento dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor; 
9.1.6. Relacionar os trabalhadores que executarão os serviços na sede da CONTRATANTE, além de 
provê-los conforme as exigências de segurança do trabalho, se for o caso; 9.1.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao 
CONTRATANTE; 
9.1.8. Instruir os trabalhadores que eventualmente executarem os serviços na sede da CONTRATANTE 
quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração; 
9.1.9. Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços; 
9.1.10. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilização do trabalho do 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
9.1.11. Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na disputa; 9.1.12. Manter atualizado os seus dados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná, 
conforme legislação vigente; 
9.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato; 
9.1.14. Disponibilizar sistema integrado para o gerenciamento da manutenção da frota oficial conforme 
disposto no Anexo 1 do Termo de Dispensa - Funcionalidades do Sistema. 
9.1.15. Além das obrigações previstas neste documento e no art. 22 do Decreto Estadual 4.993, de 31 de 
agosto de 2016, a CONTRATADA deverá demonstrar, nos prazos previstos no Anexo 11 do Termo de 
Dispensa o sistema de gestão compartilhada de controle da frota à CONTRATANTE conforme segue: 
9.1.16. Capacitar os servidores indicados à prática de funcionamento do sistema de gestão compartilhada 
de manutenção e treinamento contínuo e específico aos ÓRGÃOS USUÁRIOS. 
9.1.17. Execução do Plano de Integração elaborado pela CELEPAR, conforme  Anexo 12 do Termo de 
Dispensa. 
9.1.18. Possibilitar a identificação em cada ÓRGÃO USUÁRIO, dos responsáveis pelas solicitações e 
autorizações para execução dos serviços de manutenção na Rede Credenciada, conforme perfis previstos 
no item 3 do Anexo 1 Termo de Dispensa. 
9.1.19. Disponibilizar Rede Credenciada composta por no mínimo 324 (trezentos e vinte e quatro) 
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estabelecimentos para o atendimento de veículos leves, médios, pesados e motocicletas, conforme 
distribuição mínima em todo o Estado prevista nos Anexos 4, 7 a 10  do Termo de Dispensa 
9.1.20. Disponibilizar Rede Credenciada composta por no mínimo 30 (trinta) estabelecimentos 
especializados para o atendimento dos serviços de manutenção de máquinas, tratores, 
equipamentos rodoviários, agrícolas e similares e embarcações, (com mecânicos treinados em 
equipamentos com gerenciamento eletrônico e ferramental compatível), podendo ser concessionárias, 
oficinas, centros automotivos e implementadoras que atendam a especificidade do bem a ser manutenido, 
que atendam os serviços de borracharia (recuperação de pneus) e retífica de motores, visando o 
atendimento de todas as marcas constantes dos Anexos 5 e 6 do Termo de Dispensa. 
9.1.20.1. Os estabelecimentos referidos no item 9.1.20. do presente contrato devem ser credenciados 
para o atendimento em âmbito estadual, e quando necessário, o serviço deverá ser prestado em campo, 
pátio do ÓRGÃO USUÁRIO ou outro local indicado pelo mesmo. 
9.1.21. Ampliar e disponibilizar Rede Credenciada, mediante solicitação da SEAP/DETO ou ÓRGÃO 
USUÁRIO no prazo máximo de 15 (quinze) dias do recebimento do pedido. 
9.1.21.1. Na impossibilidade de credenciamento em que o estabelecimento não se enquadra nos critérios 
aqui estabelecidos, a CONTRATADA deverá justificar por escrito e comprovar incompatibilidade, 
credenciando outros estabelecimentos, conforme os critérios da distância e do horário de funcionamento. 
9.1.22. Efetuar o pagamento do valor integral da prestação de serviços de manutenção exclusivamente 
ao estabelecimento integrante da Rede Credenciada que o executou, no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias, após o efetivo pagamento da Nota Fiscal/Fatura pelo ÓRGÃO USUÁRIO, por intermédio da 
Secretaria de Estado da Fazenda. 
9.1.22.1. A CONTRATADA poderá efetuar o pagamento a Rede Credenciada em prazos inferiores ao 
descrito acima, no item 9.1.22. 
9.1.23. Indicar pessoa para responder perante a SEAP/DETO, por problemas na execução do contrato, 
bem como por situações que impeçam o bom cumprimento de suas obrigações. 
9.1.23.1. Comparecer sempre que convocado ao local designado pela SEAP/DETO, por meio de preposto 
indicado, para exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados aos serviços contratados, 
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a convocação. 
9.1.24. Quando convocada, a CONTRATADA poderá comparecer ao ÓRGÃO USUÁRIO, contudo, 
deverá comunicar de forma antecipada ao DETO – Departamento de Gestão do Transporte Oficial a 
solicitação recebida, informando data, local, horário e assunto a ser tratado com o solicitante. 9.1.25. Manter preposto em Curitiba, para atendimento presencial e telefônico, para representá-la durante 
a execução do contrato, telefone fixo, celular e e-mail de contato, a fim de prestar atendimento às 
necessidades do ÓRGÃO USUÁRIO, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, quando a urgência não 
determinar que seja imediatamente. 
9.1.26. Disponibilizar uma central de atendimento ininterrupto, através de ligação gratuita para o suporte 
quanto ao uso do Sistema, e esclarecimentos quanto aos procedimentos relativos a manutenção da frota 
oficial. 
9.1.27. Disponibilizar, por meio de correio eletrônico (e-mail), uma linha de comunicação direta com os 
gestores da frota, com o objetivo de divulgar, de forma rápida, todas as informações necessárias para a 
plena utilização do sistema. 
9.1.28. Manter-se, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas e 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Estadual 
nº15.608/2007 e demais normativas aplicáveis, para comprovação sempre que necessário. 
9.1.29. Responsabilizar-se por todos os encargos, inclusive trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução das obrigações contratuais. 
9.1.30. Acatar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem 
necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do escopo inicialmente proposto, em valores 
atualizados do contrato, em conformidade com a legislação. 9.1.31. Gerenciar e executar as revisões de garantia dos veículos novos com a devida ciência da 
SEAP/DETO, enquanto esta perdurar, nas concessionárias e autorizadas das respectivas marcas. 
9.1.32. Fornecer sem custos à SEAP/DETO, no mínimo 03 (três) licenças de acesso a Tabelas 
Referenciais constantes nos orçamentos, sendo de Tempo dos Serviços, XXXXX, e na Tabela Referencial 
de Peças XXXXXXX. aplicadas nos orçamentos durante a vigência do contrato. 9.1.33. Disponibilizar e manter atualizada no software de gestão da manutenção da frota, relação de 
estabelecimentos credenciados integrante do sistema de manutenção, para consulta a qualquer tempo 
pela SEAP/DETO e ÓRGÃO USUÁRIO. 
9.1.33.1. Os dados a serem disponibilizados são: Nome do estabelecimento, Razão Social, Endereço, 
Contato, tipo do serviço prestado (ex.: mecânica, elétrica, funilaria), e tipo de veículo que atende (ex. leve, 
pesado, motocicleta, etc.) e imagens da estrutura do estabelecimento. 
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9.1.34. Fornecer os dados de gerenciamento do sistema à SEAP/DETO por meio de integração e 
disponibilização periódica do banco de dados, sendo tais informações consideradas de propriedade do 
Estado, vedada sua divulgação por qualquer meio ou utilização para fins diversos do objeto do contrato. 9.1.35. Guardar sigilo absoluto, em qualquer tempo, sobre as informações do CONTRATANTE  
constantes do seu banco de dados, devendo mantê-las arquivadas e disponíveis ao Estado do Paraná, 
após a extinção do contrato, por no mínimo, 05 (cinco) anos. 
9.1.35.1. Fornecer em formato a ser definido pela CONTRATANTE todo banco de dados desde o início 
dos serviços até a data da extinção do contrato. O formato poderá ser: SqlServer (Somente 2008), 
PostgreSQL (Versão 10 ou superior), MySQL (Versão 5.6 ou superior) ou Oracle (Versão 11.2.04 ou 
superior). O prazo máximo para a entrega da referida documentação é de 05 (cinco) dias úteis após a 
extinção contratual. 
9.1.35.2. Fornecer mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte, a partir da assinatura do 
contrato, a base de dados completa utilizada no serviço de gestão com os arquivos necessários para a 
criação da instância (data-base) e carregamento dos dados para a instância criada. A base de dados 
deverá ser fornecida através de mídia eletrônica a qual deverá ser entregue à SEAP/DETO com Termo 
de Entrega. Após a entrega, a CELEPAR deverá realizar a homologação da base de dados fornecida. Se 
a base de dados fornecida estiver correta será emitido Termo de Aceite pela CELEPAR e SEAP/DETO. 
Caso contrário, o procedimento deverá ser refeito. Os detalhes desse procedimento estão previstos no 
Plano de Integração. 
9.1.35.3. Quando da finalização do contrato, a CONTRATADA deverá entregar a íntegra do banco de 
dados das informações produzidas durante a execução do contrato. 
9.1.36. Manter durante a fase de implantação na SEAP/DETO, em turno de 08 (oito) horas diárias, no 
mínimo 02 (dois) profissionais, qualificados e com a experiência necessária para atender todas as 
demandas relacionadas a implantação, funcionamento e ao gerenciamento do sistema contratado. 
9.1.37. Disponibilizar durante a vigência do contrato, profissionais da área de Tecnologia da Informação 
para participar de reuniões de trabalho com o DETO/SEAP e demais áreas técnicas envolvidas, com a 
finalidade de auxiliar na identificação de soluções para otimizar a utilização do “software” de gestão, a fim 
de obter sempre o melhor desempenho da aplicação. 
9.1.38. Disponibilizar, sem ônus ao CONTRATANTE, as atualizações das funcionalidades do “software”, 
assim como as alterações solicitadas. 
9.1.39. Prestar assistência na homologação do sistema à SEAP/DETO e CELEPAR, no processo de 
integração dos dados entre o sistema da CONTRATADA e o “software” de controle da frota utilizado pelo 
Governo do Estado do Paraná, conforme Anexo 12 do Termo de Dispensa. 
9.1.40. Não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do objeto do contrato, sem a 
prévia autorização da SEAP/DETO, e respeitadas as regras estabelecidas pela Lei Estadual nº 
15.68/2007. 
9.1.41. Possuir Equipe Especializada com conhecimentos e experiência em manutenção veicular para 
treinamento e atendimento aos gestores dos ÓRGÃOS USUÁRIOS, sendo de sua competência: 
9.1.41.1. Elaborar, acompanhar e controlar a execução dos planos de manutenção preventiva e corretiva, 
e informar via software de gestão, a necessidade da realização de Recall nos veículos, conforme 
informativo dos fabricantes. 
9.1.41.2. Prestar assistência ao ÓRGÃO USUÁRIO em caso de sinistro ou pane, inclusive mediante 
serviço de guincho/reboque e/ou socorro mecânico. 9.1.41.3. Direcionar os veículos para os estabelecimentos da Rede Credenciada, preferencialmente os 
mais próximos de onde se encontra, o veículo, embarcação ou equipamento, respeitando o estabelecido 
no item 1.2.8 do Termo de Dispensa – 30 km 
9.1.41.4. Avaliar tecnicamente os orçamentos registrados no sistema, verificando se os itens encontram-
se em garantia, ou dentro do tempo de vida útil esperado para durabilidade do componente. 
9.1.41.4.1. O software de gestão deverá ser parametrizado para verificação automática da garantia dos 
itens, e alertar ao ÓRGÃO USUÁRIO, quando houver indicação de substituição do mesmo item no 
orçamento apresentado pelo estabelecimento credenciado. 
9.1.42. Realizar vistoria por imagem dos itens a serem substituídos, obrigatoriamente para os serviços de 
funilaria, ou quando solicitado pelo gestor de frota do ÓRGÃO USUÁRIO. 
9.1.43. Comprovar mensalmente, a partir do 2° mês da prestação de serviços, por meio de declaração 
fornecida pelos estabelecimentos credenciados, o efetivo pagamento pelos serviços prestados à 
CONTRATADA. A execução completa do Contrato será considerada somente após a comprovação do 
cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA com os estabelecimentos 
credenciados. 
9.1.43.1. A Administração poderá solicitar de forma extraordinária a apresentação da declaração de 
quitação de débitos, a qualquer tempo. 
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9.1.2. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA RELATIVAS A REDE 
CREDENCIADA E À GESTÃO COMPARTILHADA 
9.1.2.1. A CONTRATADA deverá apresentar via sistema o primeiro orçamento após a disponibilização do 
bem para orçamentação, nos prazos estabelecidos na tabela a seguir: 
 

 
AÇÃO 

VEÍCULOS / PRAZOS 

Leves e Médios, 
Motocicletas e Similares 

Pesados, Equipamentos, 
Máquinas e Embarcações 

Manutenção de Pequena Monta Até 02 (dois) dias úteis Até 03 (três) dias úteis 
Manutenção de Média e Grande Monta Até 03 (três) dias úteis Até 04 (quatro) dias úteis 
A contagem do prazo para elaboração do orçamento terá início a partir da disponibilização do bem  no Estabelecimento Credenciado, ou acesso no pátio quando o Órgão solicitar a manutenção em campo/sede. 

9.1.2.1.1. Para autorização da manutenção a CONTRATADA por meio de sua Rede Credenciada, deverá 
disponibilizar no mínimo mais 02 (dois) orçamentos, em até 01 (um) dia útil após a disponibilização do 
primeiro orçamento, ressalvado os casos excepcionais, para análise e aprovação do ÓRGÃO USUÁRIO. 
9.1.2.1.2. Caso haja algum fato fundamentado que atrase a geração do orçamento, o estabelecimento 
credenciado deverá justificar à equipe especializada da CONTRATADA que comunicará ao gestor de 
frota do ÓRGÃO USUÁRIO (formalmente, com registro das informações no software de manutenção). 
9.1.2.1.2.1. O ÓRGÃO USUÁRIO se reserva o direito de aceitar ou não a justificativa apresentada pela 
CONTRATADA, sob o risco da aplicação da glosa prevista no presente contrato. 
9.1.2.2. As oficinas credenciadas deverão enviar à CONTRATADA por meio do Software de Gestão da 
Manutenção os orçamentos/cotações, devendo aplicar percentual de desconto igual ou superior aos 
estabelecidos nos itens 8.3 e 8.4, e tempo de execução do serviço igual ou inferiores aos constantes nas 
Tabelas Referenciais de Tempo dos Serviços  XXXXX. 
9.1.2.2.1.O ÓRGÃO USUÁRIO poderá solicitar a elaboração de outros orçamentos aos demais 
estabelecimentos credenciados no raio de 30 km, devendo estes serem apresentados no prazo máximo 
de 1 (um) dia útil após a solicitação. 
9.1.2.3. A Rede Credenciada, quando da elaboração do orçamento, poderá aplicar percentual de desconto 
sobre peça superior ao estabelecido no contrato, devendo este ser repassado integralmente pela 
CONTRATADA à CONTRATANTE. 
9.1.2.4. A CONTRATADA deverá realizar cotação de preços, de forma a: 
a) Acompanhar as respostas dos estabelecimentos credenciados participantes de forma centralizada; 
b) Incluir novos estabelecimentos/cotações a qualquer momento antes da autorização da execução do 
serviço; 
c) Alterar o escopo do orçamento e o software de gestão comunicar automaticamente os 
estabelecimentos credenciados participantes. 9.1.2.5. A CONTRATADA deve, por meio da Rede Credenciada, conforme fluxograma constante do 
Anexo 3 do Termo de Dispensa. 
9.1.2.5.1 Realizar o orçamento, sem ônus para o ÓRGÃO USUÁRIO e/ou CONTRATANTE, inclusive 
quando envolver a desmontagem do bem. 
9.1.2.5.2. Na hipótese de não realização do serviço, o veículo, embarcação ou equipamento deverá ser 
liberado impreterivelmente nas mesmas condições em que foi recebido no prazo máximo de 02 (dois) 
dias úteis. 
9.1.2.5.3. Registrar no Sistema de Gestão da Manutenção  no mínimo 1 (um) orçamento e 2 (duas) 
cotações para a manutenção. O 1º orçamento será validado pela CONTRATADA, devendo disponibilizar 
no software de gestão da manutenção a cópia da Tabela Referencial de Peças XXXXXXX. e as Tabelas 
Referenciais de Tempo dos Serviços   XXXXX. O 1º orçamento e demais cotações serão disponibilizados ao ÓRGÃO USUÁRIO, que com base nas tabelas contratadas, fará a análise e decidirá quanto a 
aprovação ou recusa do orçamento. 
9.1.2.5.3.1. Quando a peça ou material não constar na Tabela Referencial de Peças XXXXXXX. e nas 
Tabelas Referenciais de Tempo dos Serviços XXXXX, a Contratada deverá apresentar o orçamento com 
base no banco de dados do Menor Preço Nota Paraná disponível em: 
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https://menorpreco.notaparana.pr.gov.br/index ou https://compras.menorpreco.pr.gov.br/, ou ainda, com 
base em outra metodologia de pesquisa/cotação, a ser definida em conjunto com a CONTRATANTE. 
9.1.2.5.4. Executar, na sede dos estabelecimentos credenciados os serviços de manutenção preventiva 
e corretiva de acordo com sua especialidade, com fornecimento de peças, componentes e materiais 
necessários à manutenção da frota de veículos do Governo do Paraná, salvo quando a manutenção 
ocorrer em campo, em face das dificuldades de transporte. 
9.1.2.5.5 A CONTRATADA deverá credenciar prestadores de serviço para executar a manutenção básica 
dos veículos (ex. troca de óleo, filtros, bateria, palhetas e lâmpadas...), no pátio indicado pelo ÓRGÃO 
USUÁRIO, quando possível, mediante agendamento prévio e em concordância com o solicitante do 
serviço. Para serviços básicos nos veículos leves, não caberá cobrança de taxa de deslocamento e/ou 
hora técnica adicional além do previsto na Tabelas Referenciais de Tempo dos Serviços XXXXX. 
9.1.2.5.5.1 O software de Gestão deverá possibilitar ao ÓRGÃO USUÁRIO, no momento da abertura da 
Ordem de Serviço, a indicação se a manutenção ocorrerá na sede do estabelecimento credenciado 
(padrão sugerido) ou na sede do Órgão, ou ainda em outro local que se encontra o bem. 9.1.2.5.6 Para veículos pesados, equipamentos agrícolas e rodoviários, o ÓRGÃO USUÁRIO poderá 
solicitar os serviços de socorro mecânico, que deve ser atendido no prazo de 240 (duzentos e quarenta) 
minutos, pelo estabelecimento credenciado mais próximo do bem que está imobilizado, neste caso 
dispensando da apresentação de 03 (três) orçamentos, contudo, o Gestor de frota do Órgão deverá 
autorizar o pagamento da taxa de deslocamento do estabelecimento credenciado, e ainda, as despesas 
relativas ao conserto emergencial, conforme tabela Seguipar. 9.1.2.5.7. Executar somente os serviços aprovados, com pessoal qualificado, mediante o emprego de 
técnica, equipamentos e ferramentas adequados, em conformidade com as especificações de 
fábrica/montadora e com capacidade técnica comprovada, devolvendo o veículo em perfeitas condições 
de funcionamento. 
9.1.2.5.8. Entregar o veículo, logo após a conclusão dos serviços, obrigatoriamente asseado (limpeza das 
partes com sujidades relativas ao serviço prestado). 9.1.2.5.9. A CONTRATADA deve responsabilizar-se pelo uso indevido e danos causados a veículos, 
embarcações ou equipamentos decorrentes de erros ou falhas nos serviços prestados pelo 
estabelecimento credenciado. 
9.1.2.5.10. A CONTRATADA deverá exigir da Rede Credenciada garantia conforme abaixo estabelecido: 
a) A Rede Credenciada deverá fornecer garantia de, no mínimo, 90 (noventa) dias corridos, a todo o 
serviço executado e peças substituídas, contados a partir da retirada do bem manutenido, sendo que 
durante este prazo, estará obrigada a refazer os serviços considerados imperfeitos, sem qualquer ônus 
adicional ao CONTRATANTE. 
a.1) As peças utilizadas nos serviços poderão ter garantia diferenciada, desde que seja por um período 
superior à garantia mínima; 
a.2) A CONTRATADA, por meio da Rede Credenciada deverá fornecer, obrigatoriamente, a mesma 
garantia oferecida pelo fabricante das peças, componentes, acessórios e materiais utilizados na 
manutenção dos veículos, quando for superior ao prazo constante no item acima; 
b) Os serviços de pintura e funilaria terão garantia mínima de 6 (seis) meses, contados a partir da retirada 
do bem manutenido do estabelecimento credenciado. 
c) Durante o período da garantia os estabelecimentos credenciados estão obrigados a substituir o 
material/peça defeituosa no prazo de 07 (sete) dias corridos, a contar da data da comunicação do Gestor da Frota  do ÓRGÃO USUÁRIO, mediante o registro na respectiva Ordem de Serviço. 
c.1) O sistema deverá possibilitar a reabertura da Ordem de Serviço para correção dos defeitos, com a 
informação reabertura da Ordem de Serviço “em garantia”; 
d) Após a correção dos serviços considerados imperfeitos, será reiniciada a contagem do prazo de 
garantia. 
9.1.2.5.11. Sob responsabilidade da CONTRATADA, a Rede Credenciada deve reparar, corrigir, remover, 
substituir, desfazer ou refazer, prioritariamente e exclusivamente à sua custa e risco, no total ou em parte, 
e dentro de um prazo não maior que o da manutenção original, as peças, componentes, acessórios e 
materiais substituídos ou serviços executados com vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, 
imperfeições ou recusados pelo gestor da frota, decorrentes de sua culpa, inclusive por emprego de mão 
de obra ou materiais impróprios ou de qualidade inferior, sem que tal fato possa ser invocado para 
justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer título, mesmo nas aquisições e serviços recebidos pelo 
gestor da frota, mas cujas irregularidades venham a surgir quando da aceitação ou dentro do prazo de 
garantia. 
9.1.2.6. Sob responsabilidade da CONTRATADA, a Rede Credenciada deve responsabilizar-se 
integralmente pelos bens recebidos do ÓRGÃO USUÁRIO, incluindo todos os pertences, acessórios e 
objetos nele contidos, obrigando-se à reparação total da perda, em casos de furto ou roubo, incêndios ou 
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acidentes, independente de culpa, bem como ressarcir os danos causados aos contratantes, no caso de 
uso indevido do veículo, enquanto este estiver sob sua guarda, não transferindo tal responsabilidade a 
possíveis subcontratadas ou terceiros, desde o momento do recebimento do veículo para orçamento até 
a entrega do bem ao final do serviço mediante formulário de vistoria (check-list) conforme item 7.1 do 
Anexo 1 do Termo de Dispensa. 
9.1.2.7. Disponibilizar e manter na Rede Credenciada em local visível, a identificação de adesão ao 
sistema objeto deste Contrato. 
9.1.2.8 Providenciar a correção das deficiências apontadas pela SEAP/DETO e/ou ÓRGÃO USUÁRIO 
quanto à execução dos serviços contratados. 9.1.2.9. Não efetuar qualquer tipo de serviços de manutenção em veículos da frota locada, estando estes 
custos vinculados diretamente às empresas detentoras dos respectivos contratos de locação. 
9.1.2.10. Responsabilizar-se pelos serviços executados, peças e materiais utilizados pela Rede 
Credenciada de estabelecimentos. 
9.1.2.11. Sendo necessários serviços ou peças além daqueles orçados, a CONTRATADA deve solicitar 
aprovação do ÓRGÃO USUÁRIO para, por meio de sua Rede Credenciada, realizar o serviço ou substituir 
a peça. 
9.1.2.11.1. A comunicação poderá ser realizada por meio do Sistema de Manutenção, sendo que o 
ÓRGÃO USUÁRIO deverá registrar Ordem de Serviço Complementar, na qual a CONTRATADA, por 
meio da Rede Credenciada disponibilizará o orçamento para análise e aprovação do solicitante. 
9.1.2.11.2. Utilizar excepcionalmente peças recondicionadas/remanufaturadas quando indisponíveis no 
mercado peças novas, mediante anuência do ÓRGÃO USUÁRIO. 
9.1.2.11.3. Orientar e Fiscalizar a Rede Credenciada para a conservação e guarda das peças substituídas 
nos veículos pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, salvo peças de descarte específico, sujeitas a 
normas próprias, para eventual vistoria da SEAP/DETO e dos ÓRGÃOS USUÁRIOS. 
9.1.2.11.3.1. No prazo estabelecido, as peças deverão ficar armazenadas nos estabelecimentos da Rede 
Credenciada, acondicionadas em embalagens adequadas, com etiquetas de identificação, informando a 
numeração da Ordem de Serviço e placa do veículo que foi manutenido. 
9.1.2.11.3.2. Após o vencimento desse prazo, as peças deverão ser descartadas, conforme a legislação 
aplicável, sob responsabilidade de cada estabelecimento credenciado e da CONTRATADA. 
9.1.2.12. Atender com prioridade as solicitações de consertos em veículos que prestam serviços 
relevantes à comunidade em geral, lotados na Secretaria de Estado da Saúde – SESA e Secretaria de 
Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária – SESP (Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, 
Polícia Civil, Polícia Científica e Departamento Penitenciário). 
9.1.2.13. Disponibilizar ao ÓRGÃO USUÁRIO, por meio do sistema informatizado da CONTRATADA, 
orçamentos dos serviços necessários a serem aplicados no bem, com os códigos e descrição padronizada 
de peças conforme tabela aplicada, materiais, serviços e tempo de execução em horas centesimais e 
preços líquidos. 9.1.2.14. Realizar o atendimento aos serviços de assistência de socorro mecânico e guincho serviço de 
transporte em suspenso, por guinchamento, para veículos leves, médios, pesados e motos, no prazo 
máximo de até 120 (cento e vinte) minutos do chamado. 
9.1.2.15. O serviço de assistência de guincho deverá ser prestado em regime de plantão de 24 (vinte e 
quatro) horas/dia X 07 (sete) dias/semana em âmbito estadual, com seguro total incluso,  devendo ser 
disponibilizado o(s) número(s) de telefone para chamados diretos fora do horário normal de expediente. 
9.1.2.16. A CONTRATADA deve garantir que os preços praticados para prestação de serviços de 
remoção/guincho, não serão superiores ao estabelecido na tabela disponibilizada pelo Seguipar – 
Sindicato das Empresas e Proprietários de Serviços de Auto Socorro, Remoção e Resgate de Veículos e 
de Içamento Através de Guinchos e Guindastes do Estado do Paraná, disponível em 
http://www.seguipar.com.br/tabela_seguipar.html 
9.1.2.17. Na prestação dos serviços de guincho deverá ser sempre preenchido um “check list” completo, 
logo que chegar ao local e antes de iniciado qualquer atendimento, informando, neste documento, a 
descrição completa do automóvel, seus danos aparentes, acessórios e eventuais pertences deixados no 
seu interior. Este “check list” para ter validade deverá ser assinado pelo usuário. Este documento servirá 
para assegurar ao ÓRGÃO USUÁRIO, que não terá que arcar com possíveis danos ao veículo em seu 
transporte. 9.1.2.18. Garantir o uso pela Rede Credenciada de adesivo magnético que identifique que o bem 
encontra-se “em manutenção” ou “em teste”. 
9.1.2.18.1. O veículo em teste poderá ser identificado pela fixação de Placa de Experiência, conforme 
legislação vigente. 
9.1.2.19. Os veículos vinculados à Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração 
Penitenciária-SESP e ambulâncias da Secretaria de Estado da Saúde-SESA somente serão testados com 
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a presença de representante do ÓRGÃO USUÁRIO responsável pelo veículo/viatura. 
9.1.2.20. Garantir que os orçamentos apresentados para análise e aprovação estejam em conformidade 
com as seguintes condições: 9.1.2.20.1. Os preços unitários de peças, componentes, materiais sejam inferiores ou, pelo menos, iguais 
aos preços oficiais constantes na Tabela Referencial de Peças XXXXXXX, utilizada para esse fim, 
deduzidos os percentuais previamente estabelecidos pela CONTRATANTE. 
9.1.2.20.1.1. O estabelecimento credenciado não poderá praticar preços de peças com valores 
superiores ao praticado para outros clientes pessoas físicas e/ou jurídicas. Essa condição poderá ser 
objeto de fiscalização e/ou auditoria, ocasião em que a CONTRATANTE poderá solicitar a comprovação 
dessa prática pela apresentação de cópia de nota(s) fiscal(is) emitidas pelo estabelecimento credenciado. 
9.1.2.20.1.2. Quando a peça não constar na Tabela Referencial de Peças XXXXXXX, a CONTRATADA 
deverá apresentar o orçamento com base no banco de dados do Menor Preço Nota Paraná disponível 
em: https://menorpreco.notaparana.pr.gov.br/index ou https://compras.menorpreco.pr.gov.br/, ou ainda, 
com base em outra metodologia de pesquisa/cotação, a ser definida em conjunto com a CONTRATANTE. 
9.1.2.20.1.3. Os preços unitários dos serviços deverão ser iguais ou inferiores ao preço da mão de 
obra/hora/homem, previamente estabelecidos pela CONTRATANTE. 
9.1.2.20.1.4. O estabelecimento credenciado não poderá praticar preços de serviços com valores 
superiores ao praticado para outros clientes  pessoas físicas e/ou jurídicas.. Essa condição poderá ser 
objeto de fiscalização e/ou auditoria, ocasião em que a CONTRATANTE poderá solicitar a comprovação 
dessa prática pela apresentação de cópia de nota(s) fiscal(is) emitidas pelo estabelecimento credenciado. 9.1.2.20.2. Seja considerado para efeitos de realização do orçamento o tempo estimado para a execução 
do serviço, que não poderá ser superior ao máximo aos tempos de reparo constantes nas Tabelas 
Referenciais de Tempo dos Serviços  XXXXX. 
9.1.2.21. Acompanhar remotamente o andamento das ordens de serviços, desde sua abertura, 
orçamentação, análise, autorização e a finalização da manutenção com a respectiva entrega do bem pelo 
estabelecimento credenciado ao servidor indicado pelo ÓRGÃO USUÁRIO, bem como, se  certificar se o 
serviço foi executado corretamente. 
9.1.2.22. A Rede Credenciada, deverá estar equipada e habilitada para realizar operações de acordo com 
a solução tecnológica adotada pela CONTRATADA, especialmente quanto ao modelo de gestão a ser 
adotado para a gerência do Sistema de Manutenção. 
9.1.2.23. A CONTRATADA por meio de sua Rede Credenciada deverá proceder à devolução dos bens ao 
servidor autorizado pelo ÓRGÃO USUÁRIO. 
9.1.2.23.1 No ato da entrega, o estabelecimento credenciado, em conjunto com o servidor autorizado, 
deverá realizar check-list de saída procedendo a vistoria de entrega dos serviços executados e 
conferência de peças substituídas, a fim de certificar-se que os bens estão em perfeitas condições de 
funcionamento, e ainda, deve registrar mediante fotografia, imagens do painel do veículo onde apareça o 
odômetro e nível do combustível do veículo (a chave/ignição deve estar na posição ligada). O bem deverá 
ser entregue devidamente asseados (limpeza de sujidades relacionadas com a manutenção realizada). 
9.1.2.23.2. A CONTRATADA poderá disponibilizar tecnologia, que necessite da anuência do condutor do 
veículo para validação do check-list de saída (check-out), mediante cadastro prévio do condutor, login e 
senha pessoal. 
9.1.2.24. A CONTRATADA deverá manter credenciamento de, no mínimo, um fornecedor de peças, 
acessórios e serviços especializados nas marcas dos equipamentos embarcados nos bens em uso pelas 
áreas policiais e de saúde em seus sistemas de iluminação, acústica e comunicação, no mínimo nos 
municípios sedes das regiões, sendo que os valores a serem pagos deverão ser objeto de consulta ao 
mercado, na data da necessidade, considerando que se trata de serviço/material cuja disponibilidade está 
restrita aos credenciados pelo fabricante de cada marca. 
9.1.2.24.1. Não sendo possível atender as necessidades da CONTRATANTE acima elencadas, a 
CONTRATADA deverá apresentar justificativa formal escrita e devidamente comprovada, à SEAP/DETO, 
no prazo máximo de 3 (três) dias a contar da data que for notificada da carência de credenciadas. Aceitos 
os motivos expostos a SEAP/DETO, em conjunto com o representante da empresa, deliberará sobre a 
melhor solução a ser adotada. 
9.1.2.25. A CONTRATADA por meio da Rede Credenciada deve efetuar o fornecimento de peças, 
componentes e materiais, para a manutenção da frota de veículos, embarcações e equipamentos do ÓRGÃO USUÁRIO, em conformidade com as regras a seguir: 
9.1.2.25.1. Somente aplicar peças, componentes e materiais após aprovação expressa do(s) gestor(es) 
de frota competente(s). A aprovação deverá ser feita exclusivamente por meio do software de gestão da 
manutenção. 
9.1.2.26. Para os fins deste contrato, as peças, componentes e materiais serão considerados: 
9.1.2.26.1. Genuínas/originais, conforme ABNT/ NBR – 15296/2005 e ABNT/NBR 15832/2010, quando 
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destinados a substituir peças, componentes e materiais que integram o produto original (veículo produzido 
na linha de montagem), são concebidos pelo mesmo processo de fabricação (tecnologia) e apresentam 
as mesmas especificações técnicas dos itens que substitui. As peças, componentes, acessórios e 
materiais genuínos passaram pelo controle de qualidade das montadoras e são revendidos em sua rede 
de concessionárias. 
9.1.2.26.2. Alternativas (1ª linha), quando apresentam especificações técnicas e características de 
qualidade similares às dos itens que integram o produto original (veículo produzido na linha de montagem), 
garantindo sua intercambialidade. As peças, componentes e materiais paralelos (1ª linha) são produzidos 
pelos fabricantes de reconhecimento nacional e comercializados por distribuidores e comerciantes do 
ramo. 
9.1.2.27. O tipo de peça a ser utilizado nas manutenções será definido pelo ÓRGÃO USUÁRIO junto à 
CONTRATADA, de acordo com sua política de manutenção, podendo: 
9.1.2.27.1. Utilizar peças genuínas ou originais, de acordo com a indicação da equipe da CONTRATADA. 
9.1.2.27.2. Utilizar peças alternativas (1ª linha), de acordo com indicação da equipe da CONTRATADA. 
9.1.2.27.3. Poderão ser utilizadas peças remanufaturadas ou recondicionadas somente quando 
autorizados pelo ÓRGÃO USUÁRIO. no software de gestão de manutenção. 
9.1.2.28. As peças alternativas (1ª linha) poderão ser adquiridas se seu preço for inferior às peças 
genuínas/originais, após a aplicação do desconto constante nos itens 8.3 e 8.4 deste contrato. 
 
 9.1.3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS AOS REQUISITOS DE CREDENCIAMENTO 
DE ESTABELECIMENTOS 
 
9.1.3.1. A CONTRATADA deverá cadastrar e manter uma rede credenciada de estabelecimentos do setor 
de reposição automotiva formada por oficinas, comércios de autopeças, distribuidoras e concessionárias 
autorizadas, observada a quantidade mínima inicial de estabelecimentos definidas nos itens 9.1.19 e 
9.1.20 e Anexos 4 a 10 do Termo de Dispensa, a prestarem o serviço de manutenção preventiva e 
corretiva ao ÓRGÃO USUÁRIO, com horário de funcionamento mínimo das 8h às 18h de segunda-feira 
a sexta-feira, bem como serviços de assistência em situações de emergência, como serviço de guincho / 
reboque 24 (vinte e quatro) horas/dia X 07 (sete) dias/semana 
9.1.3.1.1. Fica facultada à CONTRATANTE a realização de vistoria técnica nas instalações da 
CONTRATADA e da Rede Credenciada. 
9.1.3.2. É de responsabilidade da CONTRATADA a verificação dos locais de prestação de serviço e a 
ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão. 
9.1.3.3. Os estabelecimentos da Rede Credenciada devem atender às necessidades de manutenção da 
frota do ÓRGÃO USUÁRIO em regime de: 
9.1.3.3.1. Assistência a uma ou mais multimarcas de veículos. 
9.1.3.3.2. Assistência a uma ou mais categorias de veículo. 
9.1.3.3.3. Assistência a uma ou a várias especialidades, conforme necessidade do veículo. 
9.1.3.3.4. Assistência a equipamentos e embarcações. 
9.1.3.3.5. A Rede Credenciada deve ter estrutura adequada ao tipo de serviço prestado/produto 
comercializado e ao tipo de veículo atendido, compreendendo: 
9.1.3.3.5.1. Área física adequada à prestação dos serviços de manutenção. 
9.1.3.3.5.2. Boxes de serviços cobertos e delimitados em pátio pavimentado, dotados de bancadas. 
9.1.3.3.5.3. Equipamentos eletrônicos apropriados para aferições e regulagens de motores, 
balanceamentos e geometrias de rodas; equipamentos computadorizados para a leitura e o rastreamento 
de todo o sistema de injeção eletrônica; equipamentos ópticos ou computadorizados para alinhamento de 
direção; e ainda, equipamentos indispensáveis aos serviços de lanternagem, tais como esticador 
hidráulico e mecânico, cyborg, solda mig, repuxador, lixadeiras, esmerilhadeiras, cortador, politriz, entre 
outros. 
9.1.3.3.5.4. Elevadores para veículos leves e/ou pesados. 
9.1.3.3.5.5. Câmara metálica para pintura de veículos, totalmente em aço galvanizado com capacidade 
para pintura de veículos leves ou pesados e em conformidade com as normas de segurança, qualidade 
e controle ambiental, tais como: pressão positiva, isolamento térmico, sistema de purificação de ar “a seco” 
e aquecimento ambiental, através de circulação de ar quente, com queimadores a gás ou diesel. 
9.1.3.3.5.6. Dispor de adesivos magnéticos que identifique “veículos em teste” ou “veículo em 
manutenção” e/ou Placa de Experiência, conforme legislação vigente. 
9.1.3.3.5.7. Ferramentas atualizadas para atendimento da frota da respectiva categoria de sua 
responsabilidade. 
9.1.3.3.5.8. Equipe técnica qualificada a realizar os serviços, com estrita obediência à legislação 
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trabalhista, e apta ao cumprimento das orientações constantes nos manuais dos fabricantes dos veículos. 
9.1.3.3.5.9. Possuir computador, impressora e conexão Internet. 
9.1.3.3.5.10. Para ser credenciado, o estabelecimento deve possuir nas suas instalações áreas 
suficientes para manobras necessárias, movimentação e guarda dos veículos leves, médios, pesados, 
máquinas, embarcações e equipamentos rodoviários ou agrícolas que estiverem sob sua 
responsabilidade. 
9.1.3.3.5.11. Sistema de proteção contra incêndio dentro dos padrões do Corpo de Bombeiros. 
9.1.3.3.6. O estabelecimento credenciado poderá efetuar o trabalho de manutenção em máquinas e 
equipamentos rodoviários ou agrícolas, em campo, em face das dificuldades de transporte às sedes das oficinas, mediante solicitação e agendamento prévio com o ÓRGÃO USUÁRIO. 
9.1.3.3.7. O Software de Gestão deverá disponibilizar campo específico para preenchimento no momento 
da abertura da Ordem de Serviço, para que o ÓRGÃO USUÁRIO indique o local que será realizada a 
manutenção do bem. O padrão sugerido pelo sistema é manutenção na sede do estabelecimento 
credenciado, contudo, o ÓRGÃO USUÁRIO, poderá alterar este local conforme necessidade, indicando 
o endereço completo para sua localização 
9.1.3.3.8. Para o credenciamento de estabelecimentos especializados em manutenção de viaturas de 
combate a incêndio, é necessário o cumprimento adicional dos requisitos listados a seguir: 
9.1.3.3.8.1. É imprescindível que tais serviços sejam executados por empresa com capacidade 
devidamente comprovada, por meio de no mínimo 01 (um) ou mais Atestado(s) de Capacidade Técnica, 
expedidos por órgãos públicos ou empresas privadas, que comprove(m) que a mesma tenha fornecido, 
fabricado ou realizado manutenção em equipamentos compatíveis em características com a descrição do 
modelo de viatura caracterizada na Ordem de Serviço. 
Considera-se compatível o fornecimento, a fabricação e a manutenção de viaturas especiais, 
minimamente, com as seguintes características: 
a) Bomba de incêndio certificada pela norma EN 1028-2:2002, NFPA 1901:2009 ou NBR 14096:2008 (ou 
versão mais recente); b) Que a empresa tenha fornecido, fabricado ou realizado manutenção em viatura, que de maneira global, 
atendeu as normas EN 1846-1:2011, EN 1846-2:2011, EN 1846-3:2011 ou NFPA 1901:2009 ou NBR 
14096:2008 (ou versão mais recente); 
c) Fabricação, montagem ou manutenção de tanque de água e LGE, fabricado em liga metálica (aço 
inoxidável ou aço carbono) ou copolímero, com volume adequado a viatura caracterizada na Ordem de 
Serviço; 
d)  Fabricação, montagem ou manutenção de tubulações hidráulicas para expedição e/ou admissão de 
sistemas de combate a incêndios das viaturas; 
e) Outras exigências a critério do Órgão Usuário, priorizando o atendimento dos interesses da 
Administração Pública, mediante a conveniência e a oportunidade de cada Órgão, face a individualidade 
de cada Ordem de Serviço.  
9.2. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
 
9.2.1. Além do disposto no art. 17 do Decreto Estadual nº 4.993, de 31 de agosto de 2016, deverá a 
CONTRATANTE disponibilizar condições para o treinamento de servidores da SEAP/DETO e dos 
ÓRGÃOS USUÁRIOS, previamente indicados, sobre todo o sistema ora contratado. 
9.2.2. Fornecer à CONTRATADA, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da assinatura do Contrato o 
cadastro completo dos veículos e equipamentos em geral, contendo todos os dados necessários ao seu 
registro, quais sejam: 
a) Relação de veículos cadastrados no CVD - Cadastro de Veículos DETO; 
b) Ano; 
c) Placa; 
d) Patrimônio; 
e) Chassi; 
f) Renavam; 
g) Marca; 
h) Tipo; 
i) Motorização; 
j) Capacidade de carga; 
k) Combustível (gasolina, álcool, diesel, diesel S10 e flex – gasolina e álcool); 
l) Lotação – órgão / cidade / código do centro de custos; 
m) Capacidade do tanque. 
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n) Registro fotográfico do bem, quando houver. 
9.2.3. Atualizar no sistema os acréscimos ou retiradas de veículos, embarcações e equipamentos, por 
modificações provenientes de alienações ou aquisições.  
9.2.4. Compete à SEAP/DETO: 
 
a) Verificar se o Sistema de Gestão da CONTRATADA atende às necessidades estipuladas neste contrato 
e demais documentos  que o integram 
b) Coordenar a implantação de eventuais modificações ou acréscimos necessários; 
c) Supervisionar as atividades dos ÓRGÃOS USUÁRIOS; 
d) Convocar, quando necessário, os Gestores e Fiscais do contrato dos ÓRGÃOS USUÁRIOS, para 
reuniões técnicas; 
e) Propor à CONTRATADA, quando necessários, os ajustes na prestação dos serviços, visando à 
melhoria contínua, mediante a otimização do uso do sistema e a redução de custos;  
9.2.5. Compete aos ÓRGÃOS USUÁRIOS: 
 
a) Manter rigorosamente atualizado o cadastro da sua frota no Sistema de Controle da Frota Oficial (CVD 
- DETO) e no Sistema de Controle Patrimonial (GPM – CPE), informando aos respectivos Setores 
competentes as alterações da frota, decorrentes de inclusão, desativação, transferências, dentre outras. b) Indicar, formalmente, o Gestor e o Fiscal do Contrato para acompanhamento da fiel execução contratual, 
encaminhando à SEAP/DETO o respectivo ato de nomeação e sua publicação. Sempre que houver 
alteração do servidor nomeado, obrigatoriamente a SEAP/DETO deverá ser informada. 
c) Retirar o veículo no estabelecimento credenciado, conferindo se os serviços de manutenção foram 
executados conforme orçamento autorizado e realizando os procedimentos estabelecidos no item 
9.1.2.23.1 deste contrato. d) Conferir no ato da retirada do bem do estabelecimento credenciado as peças instaladas no mesmo e 
as que foram substituídas, exceto os casos de materiais que por sua característica sofram descarte 
imediato; 
e) Solicitar à CONTRATADA, a correção dos serviços que apresentarem qualquer anomalia, fixando prazo 
para a solução. f) Monitorar as informações que dizem respeito à frota do ÓRGÃO USUÁRIO no sistema da 
CONTRATADA, a fim de assegurar que os serviços de manutenção sejam utilizados exclusivamente nos 
termos do Contrato. 
g) Responsabilizar-se pela emissão de prévio empenho para realização das despesas e manter saldo 
compatível com as necessidades do ÓRGÃO USUÁRIO, ciente de que o saldo de empenho insuficiente, 
impossibilitará a abertura de novas ordens de serviços e aprovação de orçamentos até a disponibilização de novo empenho para inclusão no Software de Gestão da Manutenção pela CONTRATADA. 
h) Comunicar imediatamente à CONTRATADA e à SEAP/DETO eventuais estornos nos valores 
empenhados. 
i) Responsabilizar-se pelo recolhimento das informações dos serviços realizados; 
j) Responsabilizar-se pela autorização da execução dos serviços em veículos, embarcações e 
equipamentos em utilização pela sua frota k) Receber, analisar e conferir os relatórios da medição dos serviços prestados, contestar as 
inconformidades detectadas e solicitar à CONTRATADA eventuais correções necessárias; 
l) Encaminhar o veículo ao estabelecimento credenciado indicado para orçamentação ou execução da 
manutenção em até 2 (dois) dias úteis. Caso o prazo seja ultrapassado, a solicitação será cancelada 
automaticamente pelo sistema de gestão, sendo necessário nova solicitação. A CONTRATADA deverá  
informar automaticamente por SMS ou e-mail, ao Gestor de Frota o cancelamento, registrando o fato no 
Sistema de Gestão da Manutenção. 
m) Avaliar os orçamentos encaminhados via sistema para a execução de serviços afetos à manutenção 
dos veículos da frota, embarcações e equipamentos do ÓRGÃO USUÁRIO, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias da disponibilização do orçamento, ciente que a Ordem de Serviço será cancelada após esse prazo 
por falta de análise do ÓRGÃO USUÁRIO. 
n) Atestar a Nota Fiscal/Fatura conferindo as informações dos serviços faturados, primando pelo 
cumprimento dos prazos de pagamento  à CONTRATADA. 
o) Efetuar o pagamento da(s) Nota(s) Fiscal(Is)/Fatura(s) nos prazos estabelecidos no instrumento 
contratual, conforme item 8.10 e § 3.º do Artigo 18 do Decreto 4993/2016, ciente de que o atraso no 
pagamento à CONTRATADA poderá implicar no bloqueio das transações (lançamento, análise e 
aprovação de ordens de serviços) a serem realizadas no software de gestão da manutenção  mediante 
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aviso prévio da CONTRATADA, até a regularização da(s) pendência(s). 
p) Exercer a fiscalização da fiel execução do contrato, ordens de serviço e rede credenciada, 
documentando as ocorrências. q) Comunicar formalmente à SEAP/DETO qualquer irregularidade constatada na prestação do serviço 
contratado; 
r) Selecionar o estabelecimento credenciado que fará o 1º orçamento em cada Ordem de Serviço, sempre 
possibilitando a participação de diferentes credenciados próximos a lotação do veículo, de modo a evitar 
a concentração dos serviços e o favorecimento de um estabelecimento. 
s) Toda e qualquer providência administrativa ou jurídica necessária que extrapole a regular gestão do 
contrato por parte do ÓRGÃO USUÁRIO,  deverá ser previamente comunicada a SEAP/DETO para 
ciência, opinião e assessoramento das autoridades responsáveis participantes deste ajuste. 
t) Demais atividades correlatas objetivando o adequado uso do Sistema de Gestão Compartilhada.  
10 GARANTIA DE EXECUÇÃO: 
10.1. A garantia deverá ser prestada no prazo de até 10 (dez) dias após assinatura deste instrumento, no 
percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato. 10.2. A inobservância do prazo do item 10.1 acarretará a aplicação de multa de 0,07% (zero vírgula zero 
sete por cento) do valor do contrato por dia de atraso até o máximo de 2% (dois por cento). 
10.3. O atraso superior a 30 (trinta) dias na apresentação da garantia configura inadimplência total e 
implica a imediata rescisão do contrato. 
10.4. A garantia deverá vigorar até 90 (noventa) dias após o encerramento da vigência do contrato. 
10.5. A garantia poderá ser oferecida em qualquer das modalidades previstas no art. 102 da Lei Estadual 
n.º 15.608/2007. 
10.6. A fiança bancária só será admitida com expressa renúncia do benefício de ordem de que trata o art. 
827 do Código Civil. 
10.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, dentre outros, o pagamento de: 
a) prejuízos advindos do não cumprimento total ou parcial do objeto do contrato, inclusive da mora; 
b) prejuízos diretos e indiretos causados à Administração, decorrentes de culpa ou de dolo, durante a 
execução do contrato; 
c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO. 
10.8. A garantia será devolvida ao final do prazo estipulado no item 10.4, após a verificação, pelo 
Contratante, de que o contrato tenha sido integralmente cumprido. 
10.9. A instauração de processo administrativo em desfavor do Contratado, para apurar falha na execução 
do contrato, impede a devolução da garantia até a decisão final.   
11 PENALIDADES: 
11.1 O contratado que incorra em infrações, sujeita-se às seguintes sanções administrativas: 
a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo não 
superior a 05 (cinco) anos; 
e) impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e 
descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e 
Serviços – GMS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 
11.2 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” do item anterior poderão ser aplicadas ao 
adjudicatário e ao contratado, cumulativamente com a multa. 
11.3 Advertência será aplicada por conduta que prejudique o andamento do procedimento de dispensa 
de licitação e de contratação. 11.4 A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 1% (um por cento) sobre o valor total da contratação, 
será aplicada a quem: 
a) retardar ou impedir o andamento do procedimento de dispensa de licitação; 
b) não mantiver sua proposta; 
c) apresentar declaração falsa; 
d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento. 11.5 A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 5% (cinco por cento) sobre o valor total da 
contratação, será aplicada a quem: 
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a) apresentar documento falso; 
b) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente; 
c) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s). 11.6 Multa de mora diária de até 0,3% (zero vírgula três por cento), calculada sobre o valor global do 
contrato, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega do objeto contratual; a partir do 31º (trigésimo 
primeiro) dia será cabível a multa compensatória prevista no item 11.7. 
11.7 A multa, de 10% (dez por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, será 
aplicada no caso de inexecução total ou parcial do contrato. 
11.8 A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, será aplicada ao licitante que: 
a) abandonar a execução do contrato; 
b) incorrer em inexecução contratual. 
11.9 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, será aplicada a quem: 
a) fizer declaração falsa na fase de habilitação; 
b) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento; 
c) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento 
de vantagem de qualquer tipo; 
d) agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico; 
e) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
f) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos 
praticados, em especial, infrações à ordem econômica definidos na Lei Federal nº 12.529/2011; 
g) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei. 
11.10 O impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e 
descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e 
Serviços – GMS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será aplicado a quem: 
a) recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no edital; 
b) deixar de entregar documentação exigida para o certame; 
c) apresentar documentação falsa; 
d) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
e) não mantiver a proposta; 
f) falhar ou fraudar na execução do contrato; 
g) comportar-se de modo inidôneo, fora das hipóteses do item 11.9; 
h) cometer fraude fiscal. 
11.11 A autoridade máxima do órgão ou entidade é a autoridade competente para impor as penalidades 
previstas no item 11.1, alíneas “c”, “d” e “e”. 
11.12 Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensão do direito de contratar com a Administração 
ou da declaração de inidoneidade: 
a) às pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de licitar com 
a Administração Pública enquanto perdurarem as causas da penalidade, independentemente de nova 
pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios; 
b) às pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas referidas no item anterior. 
11.13 Na aplicação das sanções, a Administração observará as seguintes circunstâncias: 
a) proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto econômico da contratação; 
b) os danos resultantes da infração; 
c) situação econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geração de receitas e 
seu patrimônio, no caso de aplicação de multa; 
d) reincidência, assim entendida a repetição de infração de igual natureza após aplicação da sanção 
anterior; e 
e) circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da infração. 
11.14 Nos casos não previstos no instrumento convocatório, inclusive sobre o procedimento de aplicação 
das sanções administrativas, deverão ser observadas as disposições da Lei Estadual nº 15.608/2007, da 
Lei Federal n.º 10.520/2002 e da Lei Federal nº 8.666/1993. 
11.15 Sem prejuízo das penalidades previstas nas cláusulas anteriores, a responsabilização 
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional 
ou estrangeira, na participação da presente licitação e nos contratos ou vínculos derivados, também se 
dará na forma prevista na Lei Federal nº 12.846/2013, regulamentada, no âmbito do Estado do Paraná, 
pelo Decreto Estadual nº 10.271/2014. 
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11.16 Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Cadastro Unificado de Fornecedores do 
Estado do Paraná (CFPR). 
11.17 Todas as penalidades descritas neste contrato somente serão efetivamente aplicadas após 
instauração de regular processo administrativo. 
11.18 Após decisão definitiva proferida no processo administrativo, as multas aplicadas deverão ser 
recolhidas à conta do Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, sob 
pena de seu valor ser descontado da garantia do contrato ou do documento de cobrança, na ocasião do 
pagamento, podendo, ainda, ser exigida judicialmente. 
 
 
12 CASOS DE RESCISÃO CONTRATUAL: 
12.1 O presente instrumento poderá ser rescindido: 
a) por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII a XX do 
art. 129 da Lei Estadual n.º 15.608/2007; b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no respectivo procedimento 
administrativo, desde que haja conveniência para a Administração; ou 
c) judicialmente, nos termos da legislação. 
12.2 No caso de rescisão amigável, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicará sua intenção 
à outra, por escrito. 
12.3 Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa ao Contratado. 
12.4 O Contratado, desde já, reconhece todos os direitos da Administração Pública, em caso de rescisão 
administrativa por inexecução total ou parcial deste contrato. 
 
 
13 ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES: 
13.1 Este contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas no art. 112 da Lei Estadual 
n.º 15.608/2007. 
13.1.1 O Contratado está obrigado a aceitar acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor do contrato. 
13.2 É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou incorporação 
do Contratado com outra pessoa jurídica, desde que: 
a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 
original; 
b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; e 
c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração à 
continuidade do contrato. 13.3 As alterações previstas nesta cláusula serão formalizadas por termo aditivo ao contrato. 
 
 
14. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
14.1. É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou incorporação 
do Contratado com outra pessoa jurídica, desde que: a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 
original; 
b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do Contrato; e 
c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração à 
continuidade do contrato. 
d) Autorização prévia da SEAP/DETO, e cumprimento do disposto no Art. 25 do Decreto Estadual nº 
4993/2016; 
14.2. A alteração subjetiva a que se refere o item 14.1 será ser formalizada por Termo Aditivo ao Contrato 
a critério da CONTRATANTE. 
15. SUBCONTRATAÇÃO 
15.1 Não será permitida a subcontratação do objeto. 
 
 
16 DISPOSIÇÕES GERAIS: 
16.1 Integram o presente contrato, para todos os fins: o Termo de Dispensa, seus anexos e a proposta 
apresentada pelo Contratado. 
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16.2 Este contrato é regido pela Lei Estadual n.º 15.608/2007, pela Lei Federal n.º 10.520/2002 e, 
subsidiariamente, pela Lei Federal n.º 8.666/1993 e demais leis estaduais e federais sobre contratos 
administrativos, aplicando-se referida legislação aos casos omissos no presente contrato. 16.3 O Contratante enviará o resumo deste contrato à publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná. 
16.4 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro Central da Comarca da 
Região Metropolitana de Curitiba – PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
Local e data 
 
 

CONTRATANTE     CONTRATADO 
 
 
Testemunhas 
 
1 – Nome: 
 
2 – Nome: 
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OFÍCIO Nº: /2019 - GD                                                         Curitiba, 18 de junho de 2019. MINUTA 
 
 
Senhor Representante, 
 
 

Tem o presente a finalidade de comunicar a Vossa Senhoria que o Governo 
do Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração e da 
Previdência- SEAP, realizará a contratação emergencial de serviço de gerenciamento da 
manutenção, com fornecimento e implantação de sistema informatizado e integrado (ambiente 
web), que compreenda o controle e gestão compartilhada, bem como a prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva da frota mediante Rede Credenciada de Oficinas, para 
atender os veículos, embarcações e equipamentos que compõem a frota do Poder Executivo 
do Estado do Paraná, estimada em 18.000 (dezoito mil) unidades, pelo prazo de 180 (cento 
e oitenta) dias, ou até conclusão do procedimento licitatório protocolado sob o nº 15.709.851-
9, o que ocorrer primeiro. 

Diante de tal fato, dirigimo-nos a essa empresa, para convidá-los a 
apresentar proposta comercial, se houver interesse, na data de 27 de junho de 2019, às 
09:00 horas, em sessão pública a realizar-se no Mini Auditório do Palácio das Araucárias, sito 
à Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – Centro Cívico – Curitiba – Paraná – CEP 80.530-140. 

A mesma deverá ser apresentada em envelope lacrado com identificação da 
empresa interessada e estar acompanhada dos documentos de habilitação, previstos no 
Anexo 13 do Termo de Dispensa, apenso, os quais se não atendidos na integralidade ensejam 
a eliminação da empresa. 

Para disputa, a interessada deverá apresentar na sua proposta o preço em 
reais (R$) para administração de cada ordem de serviço (desde a abertura pelo usuário até a 
conclusão dos serviços e entrega do veículo), sendo o valor máximo limitado a R$ 35,00 
(trinta e cinco reais), admitida taxa negativa. 

Para subsidiar a proposta a ser apresentada, informa-se que a média 
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 Departamento de Gestão do Transporte Oficial - DETO 
 

 

 

histórica de Ordens de Serviços Executadas mensalmente, pela totalidade dos Órgãos 
integrantes do futuro contrato, é de aproximadamente 3.350 (três mil trezentos e cinquenta) 
unidades. 

Esclarecemos ainda, que as 03 (três) propostas que apresentarem os 
menores valores para Taxa de Administração, deverão demonstrar seu Sistema de Gestão de 
Manutenção de Frota que será avaliado nos quesitos constantes do Anexo 1 do Termo de 
Dispensa. 

As sessões para a avaliação do Sistema ocorrerão por ordem de 
classificação das empresas, sendo: 

- 1ª classificada – dia 27.06.19 – horário das 14:00 às 18:00; 
- 2ª classificada – dia 28.06.19 – horário das 08:00 às 12:00; 
- 3ª classificada – dia 28.06.19 – horário das 14:00 às 18:00. 
 
Por fim, informamos que o valor máximo estimado da contratação é de 

R$ 38.657.957,20 (trinta e oito milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil novecentos e 
cinquenta e sete reais e vinte centavos), para execução do objeto conforme condições 
especificadas no mencionado Termo de Dispensa, para o que solicitamos sua especial 
atenção. 

No aguardo de sua participação, antecipadamente agradecemos a atenção 
e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. 

 
Atenciosamente, 

 
 

Cel. Marco Antônio Ramos 
Diretor - DETO 

 
À 
Nome da Empresa: 
Endereço 
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Usuário: RICARDO ANDRE BORGES
Fase Interna > Solicitação Compra/Licitação > Manter / Avaliar Solicitação

home v1_14_12_46 (8280) - 17/06/2019 - 20:00 

v1_14_12_46 (8280) topo

Exibir Solicitação de Compra/Licitação

Nº. Solicitação: 10126/2019

Órgão GMS: SEAP-Secretaria de Estado da Administração e da Previdência

Descrição do Setor: DETO - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO TRANSPORTE OFICIAL

Data Solicitação: 18/06/2019 17:23:23

Usuário Responsável: RICARDO ANDRE BORGES

Protocolo: 158434890

Material/Serviço: Serviço

Obras e Serviços de Engª: Não

Grupo do Item:

Classe do Item:

Critério Preço: Menor Valor

Classificação do Objeto da Solicitação: Compras e Serviços

Regime de Execução da Solicitação: Serviços

Natureza da Solicitação: Dispensa - Inciso III ao XXII - Art. 34 da Lei nº 15.608/07

Tipo de Instrumento Contratual: Contrato

Tipo de Objeto Contratual: Manutenção de Veículos

Data de Autorização: 27/06/2018

Publicação

Veículo de Publicação Nº do Veículo de Publicação Endereço Eletrônico Data de Publicação

Diário Oficial do Estado 0 www.dioe.pr.gov.br 27/06/2019

Permite Subcontratação? Não

CPF do Responsável: 041.659.759-90

Comissão participou da elaboração do ato convocatório? Não

Tipo de Benefício Microempresa: Não se aplica

Número Gasto:

Número Ano Gasto:

Valor Total da Solicitação (R$)  :

Outros Dados

Parecer

Destinatários

Itens da Solicitação

Catálogo de Itens Fornecedor (NOVO) Fase Interna Fase Externa Contratos Sair
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DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO TRANSPORTE OFICIAL 

  Protocolo: 15.843.489-0 
 Valor da Dispensa de Licitação: R$ 38.657.957,20 (trinta e oito milhões, 
seiscentos e cinquenta e sete mil novecentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos) 
  Objeto: Contratação Emergencial de empresa para prestação de serviço 
comum de gerenciamento da manutenção, com fornecimento e implantação de sistema informatizado e integrado (ambiente web), que compreenda o controle 
e gestão compartilhada, bem como a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota mediante Rede Credenciada, para atender os veículos, embarcações e equipamentos que compõem a frota do Poder 
Executivo do Estado do Paraná.  

 As especificações técnicas, quantitativo de bens (veículos, equipamentos e embarcações) estão de acordo com o previsto no Termo de Dispensa. 
 As dotações orçamentárias incluídas no presente são as mesmas informadas 
pelos Órgãos Usuários na elaboração do Processo Regular para contratação do mesmo objeto, que está tramitando sob o Protocolo 15.709.851-9. Importante 
destacar que foram utilizadas as mesmas informações orçamentárias, por se tratar de período de contratação menor e por consequência com menor valor estimado para o período. No mesmo sentido, as dotações já foram objeto de 
parecer da SEFA, sendo que o presente será finalizado tão logo seja homologada a licitação do processo regular. 
 Foi juntado ao presente, a manifestação da CELEPAR recomendando ajustes no termo de referência do procedimento regular. Tais recomendações já foram 
atendidas e ajustadas conforme solicitado pelo Órgão.  
 Assim, aprovo o Termo de Dispensa anexado ao protocolado.  
  
 Marco Antônio Ramos 
Diretor do DETO/SEAP 
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1. O presente protocolo trata da contratação emergencial de empresa para
prestação  de  serviço  comum  de  gerenciamento  da  manutenção,  com
fornecimento e implantação de sistema informatizado e integrado (ambiente
web),  que  compreenda  o  controle  e  gestão  compartilhada,  bem como  a
prestação  de  serviços  de  manutenção  preventiva  e  corretiva  da  frota
mediante  Rede  Credenciada,  para  atender  os  veículos,  embarcações  e
equipamentos  que  compõem  a  frota  do  Poder  Executivo  do  Estado  do
Paraná.

2. Nesse sentido, considerando:

I. que tramita no protocolo nº 15.573.114-1, a rescisão unilateral do contrato
nº 256/2015;

II. que tramitam nesta Pasta 10 (dez) processos administrativos em desfavor
da  atual  empresa  contratada  para  realizar  a  gestão  compartilhada  e
manutenção preventiva e corretiva da frota oficial, os quais visam apuram
diversas  ilicitudes  perpetradas  pela  JMK  Serviços  S/A,  tais  como,
inexecução dos prazos contratuais  e  falta  de número mínimo de oficinas
credenciadas para atendimento em determinadas regiões do Estado;

III. que a atual  contratada protocolou em 30/05/2019, ofício expondo que
“com a operação deflagrada pela Polícia Civil, foram levados a prisão alguns
funcionários  da  JMK,  além  da  apreensão  do  servidor  da  empresa,
computadores  e  diversos  documentos,  dificultando,  em  muito,  a
operacionalização do contrato”

IV. que foi ajuizada a ação, autos nº 0001204-45.2019.8.16.0179, em face da
JMK Serviços S/A visando a autorização para consignação de pagamento de
valores supostamente devidos à Contratada pelo Estado em decorrência de
concessão de repactuação de valores de mão de obra/ hora homem;

Rua Jacy Loureiro de Campos S/N I Palácio das Araucárias I Centro Cívico I Curitiba/PR I  CEP 80.530-915 I 41 3313.6264 I 3313.6670              www.administracao.pr.gov.br

1.047/2019
15.843.489-0
DETO

Dispensa de Licitação

19/06/2019

639
15

Inserido ao protocolo 15.843.489-0 por: Amanda Vanzella Gonçalves em: 24/06/2019 18:06. Assinado digitalmente por: REINHOLD STEPHANES em: 24/06/2019 18:08.
Para mais informações acesse: http://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: bdd6ce72f16e21ea1669a39466d9e59f



 

V.  que  o  Estado  fez  requerimento  judicial  de  concessão  de  liminar
autorizando  que  o  pagamento  direto  às  oficinas  credenciadas,  a  fim  de
viabilizar a conclusão das ordens de serviço em aberto precipuamente das
viaturas paradas em oficinas, tendo em vista a dificuldade de operação da
JMK  Serviços  S/A devido  a  Operação  Peça  Chave,  e  que  a  empresa
concordou com o pedido;

VI. o  Memorando  nº  07/2019  (fls.  2/3),  do  Departamento  de  Gestão  do
Transporte Oficial, expondo a contínua e ininterrupta necessidade de prestar
atendimento  às  demandas  de  manutenção  preventiva  e  corretiva  dos
veículos das frotas de 48 (quarenta e oito) órgãos usuários;

VII.  que  as  especificações  técnicas,  quantitativo  de  bens  (veículos,
equipamentos e embarcações) estão de acordo com o previsto no Termo de
Dispensa;

VIII. que as despesas estimadas com a manutenção da frota e as dotações
orçamentárias  constantes  no  presente  expediente  foram  informadas  e
disponibilizadas pelos Órgãos Usuários;

IX. o termo de referência para a contratação emergencial baseou-se naquele
elaborado para realização do certame licitatório, que tramita sob protocolo nº
15.709.851-9,  o  qual  foi  submetido  à  análise  da Secretaria  Executiva  do
CETIC-PR  e  encaminhado  para  avaliação  técnica  da  Diretoria  de
Desenvolvimento da CELEPAR, cuja manifestação apontou recomendações
no  tocante  às  especificações  técnicas  dos  produtos/serviços  a  serem
licitados,  as  quais  foram  realizadas  pelo  Departamento  de  Gestão  do
Transporte Oficial – DETO;

X. a  situação atual  da frota oficial  do Estado,  a qual  encontra-se sem a
devida  manutenção  e  opera  com  número  reduzido  de  viaturas,
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comprometendo  serviços  essenciais  ao  Estado,  tais  como  saúde  e
segurança, bem como colocando em risco a atuação de agentes públicos,
uma vez que muitas das viaturas estão sem a devida manutenção;

AUTORIZO o  prosseguimento  do  procedimento  de  dispensa  de  licitação
para fins de contratação emergencial de empresa prestadora de serviço de
manutenção  preventiva  e  corretiva  da frota  mediante  Rede Credenciada,
com fulcro no art. 34, IV da Lei Estadual nº 15.608/2007, para atender os
veículos,  embarcações  e  equipamentos  que  compõem  a  frota  do  Poder
Executivo do Estado do Paraná, nos termos especificados.

Reinhold Stephanes
Secretário de Estado da Administração e da Previdência
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DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO TRANSPORTE OFICIAL 

 COMPLEMENTO DE REDAÇÃO AO TERMO DE DISPENSA  
PROTOCOLO 15.843.489-0 

  Inclui-se o item 16.1.4 no Item 16.  DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO: 
  16.  DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO 
16.1. Ficam impedidas de participar da dispensa as empresas que, na data da abertura 
das propostas, se encontrarem em qualquer uma das seguintes situações: 
16.1.1. Descumprimento da legislação aplicável; 
16.1.2. Apresentem-se sob a forma de consórcio de empresas, qualquer que seja a 
modalidade de constituição. 
16.1.3. Estejam sob falência, recuperação judicial, em liquidação ou dissolução, 
cumprindo sanção de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
aplicada por qualquer órgão da Administração Pública, bem como sanção de suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Governo do 
Estado do Paraná. 
16.1.4. Descumprimento ao Decreto nº 426/2019 e demais legislação aplicável; 

  Ricardo André Borges 
Agente Profissional 
   
De acordo,  
  Marco Antônio Ramos 
Diretor do DETO/SEAP 
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 Departamento de Gestão do Transporte Oficial - DETO 
 

 

 

OFÍCIO Nº: 166/2019 – SEAP/DETO    Curitiba, 24 de junho de 2019 
Protocolo nº: 15.843.489-0 Interessado: Secretaria de Estado da Administração e da Previdência- SEAP  
Assunto: Contratação Emergencial de Serviço de Gerenciamento da Manutenção da Frota 
Oficial 

 
 
Senhor Representante, 
 
 

Tem o presente a finalidade de comunicar a Vossa Senhoria que o Governo 
do Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração e da 
Previdência- SEAP, realizará a contratação emergencial de serviço de gerenciamento da 
manutenção, com fornecimento e implantação de sistema informatizado e integrado (ambiente 
web), que compreenda o controle e gestão compartilhada, bem como a prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva da frota mediante Rede Credenciada de Oficinas, para 
atender os veículos, embarcações e equipamentos que compõem a frota do Poder Executivo 
do Estado do Paraná, estimada em 18.000 (dezoito mil) unidades, pelo prazo de 180 (cento 
e oitenta) dias, ou até conclusão do procedimento licitatório protocolado sob o nº 15.709.851-
9, o que ocorrer primeiro. 

Diante de tal fato, dirigimo-nos a essa empresa, para convidá-los a 
apresentar proposta comercial, se houver interesse, na data de 27 de junho de 2019, às 
09:00 horas, em sessão pública a realizar-se no Mini Auditório do Palácio das Araucárias, sito 
à Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – Centro Cívico – Curitiba – Paraná – CEP 80.530-140. 

A mesma deverá ser apresentada em envelope lacrado com identificação da 
empresa interessada e estar acompanhada dos documentos de habilitação, previstos no 
Anexo 13 do Termo de Dispensa, apenso, os quais se não atendidos na integralidade ensejam 
a eliminação da empresa. 

 
Ao Sr. Fernando Fischer 
Prime Benefícios em Cartões 
Rua Calçada Canopo, 11 – 2º Andar – Sala 03 – Centro de Apoio II – Santana do Parnaíba/SP 
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 Departamento de Gestão do Transporte Oficial - DETO 
 

 

 

A interessada deverá apresentar na sua proposta o preço em reais (R$) para 
administração de cada ordem de serviço (desde a abertura pelo usuário até a conclusão dos 
serviços e entrega do veículo), sendo o valor máximo limitado a R$ 35,00 (trinta e cinco 
reais), admitida taxa negativa. 

Para subsidiar a proposta a ser apresentada, informa-se que a média 
histórica de Ordens de Serviços Executadas mensalmente, pela totalidade dos Órgãos 
integrantes do futuro contrato, é de aproximadamente 3.350 (três mil trezentos e cinquenta) 
unidades. 

Esclarecemos ainda, que as 03 (três) propostas que apresentarem os 
menores valores para Taxa de Administração, deverão demonstrar seu Sistema de Gestão de 
Manutenção de Frota que será avaliado nos quesitos constantes do Anexo 1 do Termo de 
Dispensa. 

As sessões para a avaliação do Sistema ocorrerão por ordem de 
classificação das empresas, sendo: 

- 1ª classificada – dia 27.06.19 – horário das 14:00 às 18:00; 
- 2ª classificada – dia 28.06.19 – horário das 08:00 às 12:00; 
- 3ª classificada – dia 28.06.19 – horário das 14:00 às 18:00. 
 
Por fim, informamos que o valor máximo estimado da contratação é de 

R$ 38.657.957,20 (trinta e oito milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil novecentos e 
cinquenta e sete reais e vinte centavos), para execução do objeto conforme condições 
especificadas no mencionado Termo de Dispensa, para o que solicitamos sua especial 
atenção. 

No aguardo de sua participação, antecipadamente agradecemos a atenção 
e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. 

Atenciosamente, 
 

Marco Antônio Ramos 
Diretor - DETO 
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OFÍCIO Nº: 167/2019 – SEAP/DETO    Curitiba, 24 de junho de 2019 
Protocolo nº: 15.843.489-0 Interessado: Secretaria de Estado da Administração e da Previdência- SEAP  
Assunto: Contratação Emergencial de Serviço de Gerenciamento da Manutenção da Frota 
Oficial 

 
 
Senhor Representante, 
 
 

Tem o presente a finalidade de comunicar a Vossa Senhoria que o Governo 
do Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração e da 
Previdência- SEAP, realizará a contratação emergencial de serviço de gerenciamento da 
manutenção, com fornecimento e implantação de sistema informatizado e integrado (ambiente 
web), que compreenda o controle e gestão compartilhada, bem como a prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva da frota mediante Rede Credenciada de Oficinas, para 
atender os veículos, embarcações e equipamentos que compõem a frota do Poder Executivo 
do Estado do Paraná, estimada em 18.000 (dezoito mil) unidades, pelo prazo de 180 (cento 
e oitenta) dias, ou até conclusão do procedimento licitatório protocolado sob o nº 15.709.851-
9, o que ocorrer primeiro. 

Diante de tal fato, dirigimo-nos a essa empresa, para convidá-los a 
apresentar proposta comercial, se houver interesse, na data de 27 de junho de 2019, às 
09:00 horas, em sessão pública a realizar-se no Mini Auditório do Palácio das Araucárias, sito 
à Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – Centro Cívico – Curitiba – Paraná – CEP 80.530-140. 

A mesma deverá ser apresentada em envelope lacrado com identificação da 
empresa interessada e estar acompanhada dos documentos de habilitação, previstos no 
Anexo 13 do Termo de Dispensa, apenso, os quais se não atendidos na integralidade ensejam 
a eliminação da empresa. 

 
Ao Sr. Evandro Kechinski Kafski 
Ticket Soluções HDFGT S/A 
Rua 18 de Novembro, 273 – 6º Andar – Navegantes – Porto Alegre – RS  
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A interessada deverá apresentar na sua proposta o preço em reais (R$) para 
administração de cada ordem de serviço (desde a abertura pelo usuário até a conclusão dos 
serviços e entrega do veículo), sendo o valor máximo limitado a R$ 35,00 (trinta e cinco 
reais), admitida taxa negativa. 

Para subsidiar a proposta a ser apresentada, informa-se que a média 
histórica de Ordens de Serviços Executadas mensalmente, pela totalidade dos Órgãos 
integrantes do futuro contrato, é de aproximadamente 3.350 (três mil trezentos e cinquenta) 
unidades. 

Esclarecemos ainda, que as 03 (três) propostas que apresentarem os 
menores valores para Taxa de Administração, deverão demonstrar seu Sistema de Gestão de 
Manutenção de Frota que será avaliado nos quesitos constantes do Anexo 1 do Termo de 
Dispensa. 

As sessões para a avaliação do Sistema ocorrerão por ordem de 
classificação das empresas, sendo: 

- 1ª classificada – dia 27.06.19 – horário das 14:00 às 18:00; 
- 2ª classificada – dia 28.06.19 – horário das 08:00 às 12:00; 
- 3ª classificada – dia 28.06.19 – horário das 14:00 às 18:00. 
 
Por fim, informamos que o valor máximo estimado da contratação é de 

R$ 38.657.957,20 (trinta e oito milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil novecentos e 
cinquenta e sete reais e vinte centavos), para execução do objeto conforme condições 
especificadas no mencionado Termo de Dispensa, para o que solicitamos sua especial 
atenção. 

No aguardo de sua participação, antecipadamente agradecemos a atenção 
e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. 

Atenciosamente, 
 

Marco Antônio Ramos 
Diretor - DETO 
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OFÍCIO Nº: 168/2019 – SEAP/DETO    Curitiba, 24 de junho de 2019 
Protocolo nº: 15.843.489-0 Interessado: Secretaria de Estado da Administração e da Previdência- SEAP  
Assunto: Contratação Emergencial de Serviço de Gerenciamento da Manutenção da Frota 
Oficial 

 
 
Senhora Representante, 
 
 

Tem o presente a finalidade de comunicar a Vossa Senhoria que o Governo 
do Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração e da 
Previdência- SEAP, realizará a contratação emergencial de serviço de gerenciamento da 
manutenção, com fornecimento e implantação de sistema informatizado e integrado (ambiente 
web), que compreenda o controle e gestão compartilhada, bem como a prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva da frota mediante Rede Credenciada de Oficinas, para 
atender os veículos, embarcações e equipamentos que compõem a frota do Poder Executivo 
do Estado do Paraná, estimada em 18.000 (dezoito mil) unidades, pelo prazo de 180 (cento 
e oitenta) dias, ou até conclusão do procedimento licitatório protocolado sob o nº 15.709.851-
9, o que ocorrer primeiro. 

Diante de tal fato, dirigimo-nos a essa empresa, para convidá-los a 
apresentar proposta comercial, se houver interesse, na data de 27 de junho de 2019, às 
09:00 horas, em sessão pública a realizar-se no Mini Auditório do Palácio das Araucárias, sito 
à Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – Centro Cívico – Curitiba – Paraná – CEP 80.530-140. 

A mesma deverá ser apresentada em envelope lacrado com identificação da 
empresa interessada e estar acompanhada dos documentos de habilitação, previstos no 
Anexo 13 do Termo de Dispensa, apenso, os quais se não atendidos na integralidade ensejam 
a eliminação da empresa. 

 
À Sra. Rosane Manica MaxiFrota Serviços de Manutenção de Frota Ltda  
Av. Tancredo Neves, nº 450, Edif. Suarez Trade Center, Sala 2501, - Caminho das Árvores, 
Salvador - BA 
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A interessada deverá apresentar na sua proposta o preço em reais (R$) para 
administração de cada ordem de serviço (desde a abertura pelo usuário até a conclusão dos 
serviços e entrega do veículo), sendo o valor máximo limitado a R$ 35,00 (trinta e cinco 
reais), admitida taxa negativa. 

Para subsidiar a proposta a ser apresentada, informa-se que a média 
histórica de Ordens de Serviços Executadas mensalmente, pela totalidade dos Órgãos 
integrantes do futuro contrato, é de aproximadamente 3.350 (três mil trezentos e cinquenta) 
unidades. 

Esclarecemos ainda, que as 03 (três) propostas que apresentarem os 
menores valores para Taxa de Administração, deverão demonstrar seu Sistema de Gestão de 
Manutenção de Frota que será avaliado nos quesitos constantes do Anexo 1 do Termo de 
Dispensa. 

As sessões para a avaliação do Sistema ocorrerão por ordem de 
classificação das empresas, sendo: 

- 1ª classificada – dia 27.06.19 – horário das 14:00 às 18:00; 
- 2ª classificada – dia 28.06.19 – horário das 08:00 às 12:00; 
- 3ª classificada – dia 28.06.19 – horário das 14:00 às 18:00. 
 
Por fim, informamos que o valor máximo estimado da contratação é de 

R$ 38.657.957,20 (trinta e oito milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil novecentos e 
cinquenta e sete reais e vinte centavos), para execução do objeto conforme condições 
especificadas no mencionado Termo de Dispensa, para o que solicitamos sua especial 
atenção. 

No aguardo de sua participação, antecipadamente agradecemos a atenção 
e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. 

Atenciosamente, 
 

Marco Antônio Ramos 
Diretor - DETO 
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OFÍCIO Nº: 169/2019 – SEAP/DETO    Curitiba, 24 de junho de 2019 
Protocolo nº: 15.843.489-0 Interessado: Secretaria de Estado da Administração e da Previdência- SEAP  
Assunto: Contratação Emergencial de Serviço de Gerenciamento da Manutenção da Frota 
Oficial 

 
 
Senhora Representante, 
 
 

Tem o presente a finalidade de comunicar a Vossa Senhoria que o Governo 
do Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração e da 
Previdência- SEAP, realizará a contratação emergencial de serviço de gerenciamento da 
manutenção, com fornecimento e implantação de sistema informatizado e integrado (ambiente 
web), que compreenda o controle e gestão compartilhada, bem como a prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva da frota mediante Rede Credenciada de Oficinas, para 
atender os veículos, embarcações e equipamentos que compõem a frota do Poder Executivo 
do Estado do Paraná, estimada em 18.000 (dezoito mil) unidades, pelo prazo de 180 (cento 
e oitenta) dias, ou até conclusão do procedimento licitatório protocolado sob o nº 15.709.851-
9, o que ocorrer primeiro. 

Diante de tal fato, dirigimo-nos a essa empresa, para convidá-los a 
apresentar proposta comercial, se houver interesse, na data de 27 de junho de 2019, às 
09:00 horas, em sessão pública a realizar-se no Mini Auditório do Palácio das Araucárias, sito 
à Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – Centro Cívico – Curitiba – Paraná – CEP 80.530-140. 

A mesma deverá ser apresentada em envelope lacrado com identificação da 
empresa interessada e estar acompanhada dos documentos de habilitação, previstos no 
Anexo 13 do Termo de Dispensa, apenso, os quais se não atendidos na integralidade ensejam 
a eliminação da empresa. 

 
À Sra. Pollyana Penas VALECARD - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 
R. Machado de Assis, 904 - Centro, Uberlândia - MG 
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 A interessada deverá apresentar na sua proposta o preço em reais (R$) para 

administração de cada ordem de serviço (desde a abertura pelo usuário até a conclusão dos 
serviços e entrega do veículo), sendo o valor máximo limitado a R$ 35,00 (trinta e cinco 
reais), admitida taxa negativa. 

Para subsidiar a proposta a ser apresentada, informa-se que a média histórica 
de Ordens de Serviços Executadas mensalmente, pela totalidade dos Órgãos integrantes do 
futuro contrato, é de aproximadamente 3.350 (três mil trezentos e cinquenta) unidades. 

Esclarecemos ainda, que as 03 (três) propostas que apresentarem os 
menores valores para Taxa de Administração, deverão demonstrar seu Sistema de Gestão de 
Manutenção de Frota que será avaliado nos quesitos constantes do Anexo 1 do Termo de 
Dispensa. 

As sessões para a avaliação do Sistema ocorrerão por ordem de 
classificação das empresas, sendo: 

- 1ª classificada – dia 27.06.19 – horário das 14:00 às 18:00; 
- 2ª classificada – dia 28.06.19 – horário das 08:00 às 12:00; 
- 3ª classificada – dia 28.06.19 – horário das 14:00 às 18:00. 
 
Por fim, informamos que o valor máximo estimado da contratação é de 

R$ 38.657.957,20 (trinta e oito milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil novecentos e 
cinquenta e sete reais e vinte centavos), para execução do objeto conforme condições 
especificadas no mencionado Termo de Dispensa, para o que solicitamos sua especial 
atenção. 

No aguardo de sua participação, antecipadamente agradecemos a atenção 
e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. 

Atenciosamente, 
 

Marco Antônio Ramos 
Diretor - DETO 
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OFÍCIO Nº: 170/2019 – SEAP/DETO    Curitiba, 24 de junho de 2019 
Protocolo nº: 15.843.489-0 Interessado: Secretaria de Estado da Administração e da Previdência- SEAP  
Assunto: Contratação Emergencial de Serviço de Gerenciamento da Manutenção da Frota 
Oficial 

 
 
Senhor Representante, 
 
 

Tem o presente a finalidade de comunicar a Vossa Senhoria que o Governo 
do Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração e da 
Previdência- SEAP, realizará a contratação emergencial de serviço de gerenciamento da 
manutenção, com fornecimento e implantação de sistema informatizado e integrado (ambiente 
web), que compreenda o controle e gestão compartilhada, bem como a prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva da frota mediante Rede Credenciada de Oficinas, para 
atender os veículos, embarcações e equipamentos que compõem a frota do Poder Executivo 
do Estado do Paraná, estimada em 18.000 (dezoito mil) unidades, pelo prazo de 180 (cento 
e oitenta) dias, ou até conclusão do procedimento licitatório protocolado sob o nº 15.709.851-
9, o que ocorrer primeiro. 

Diante de tal fato, dirigimo-nos a essa empresa, para convidá-los a 
apresentar proposta comercial, se houver interesse, na data de 27 de junho de 2019, às 
09:00 horas, em sessão pública a realizar-se no Mini Auditório do Palácio das Araucárias, sito 
à Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – Centro Cívico – Curitiba – Paraná – CEP 80.530-140. 

A mesma deverá ser apresentada em envelope lacrado com identificação da 
empresa interessada e estar acompanhada dos documentos de habilitação, previstos no 
Anexo 13 do Termo de Dispensa, apenso, os quais se não atendidos na integralidade ensejam 
a eliminação da empresa. 

 
Ao Sr. Raul Francisco Moreira COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS - ALELO 
Al. Xingu, 512 - Alphaville Industrial – Barueri – São Paulo 
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 A interessada deverá apresentar na sua proposta o preço em reais (R$) para 
administração de cada ordem de serviço (desde a abertura pelo usuário até a conclusão dos 
serviços e entrega do veículo), sendo o valor máximo limitado a R$ 35,00 (trinta e cinco 
reais), admitida taxa negativa. 

Para subsidiar a proposta a ser apresentada, informa-se que a média histórica 
de Ordens de Serviços Executadas mensalmente, pela totalidade dos Órgãos integrantes do 
futuro contrato, é de aproximadamente 3.350 (três mil trezentos e cinquenta) unidades. 

Esclarecemos ainda, que as 03 (três) propostas que apresentarem os 
menores valores para Taxa de Administração, deverão demonstrar seu Sistema de Gestão de 
Manutenção de Frota que será avaliado nos quesitos constantes do Anexo 1 do Termo de 
Dispensa. 

As sessões para a avaliação do Sistema ocorrerão por ordem de 
classificação das empresas, sendo: 

- 1ª classificada – dia 27.06.19 – horário das 14:00 às 18:00; 
- 2ª classificada – dia 28.06.19 – horário das 08:00 às 12:00; 
- 3ª classificada – dia 28.06.19 – horário das 14:00 às 18:00. 
 
Por fim, informamos que o valor máximo estimado da contratação é de 

R$ 38.657.957,20 (trinta e oito milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil novecentos e 
cinquenta e sete reais e vinte centavos), para execução do objeto conforme condições 
especificadas no mencionado Termo de Dispensa, para o que solicitamos sua especial 
atenção. 

No aguardo de sua participação, antecipadamente agradecemos a atenção 
e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. 

Atenciosamente, 
 

Marco Antônio Ramos 
Diretor - DETO 
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OFÍCIO Nº: 171/2019 – SEAP/DETO    Curitiba, 24 de junho de 2019 
Protocolo nº: 15.843.489-0 Interessado: Secretaria de Estado da Administração e da Previdência- SEAP  
Assunto: Contratação Emergencial de Serviço de Gerenciamento da Manutenção da Frota 
Oficial 

 
 
Senhor Representante, 
 
 

Tem o presente a finalidade de comunicar a Vossa Senhoria que o Governo 
do Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração e da 
Previdência- SEAP, realizará a contratação emergencial de serviço de gerenciamento da 
manutenção, com fornecimento e implantação de sistema informatizado e integrado (ambiente 
web), que compreenda o controle e gestão compartilhada, bem como a prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva da frota mediante Rede Credenciada de Oficinas, para 
atender os veículos, embarcações e equipamentos que compõem a frota do Poder Executivo 
do Estado do Paraná, estimada em 18.000 (dezoito mil) unidades, pelo prazo de 180 (cento 
e oitenta) dias, ou até conclusão do procedimento licitatório protocolado sob o nº 15.709.851-
9, o que ocorrer primeiro. 

Diante de tal fato, dirigimo-nos a essa empresa, para convidá-los a 
apresentar proposta comercial, se houver interesse, na data de 27 de junho de 2019, às 
09:00 horas, em sessão pública a realizar-se no Mini Auditório do Palácio das Araucárias, sito 
à Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – Centro Cívico – Curitiba – Paraná – CEP 80.530-140. 

A mesma deverá ser apresentada em envelope lacrado com identificação da 
empresa interessada e estar acompanhada dos documentos de habilitação, previstos no 
Anexo 13 do Termo de Dispensa, apenso, os quais se não atendidos na integralidade ensejam 
a eliminação da empresa. 

 
Ao Sr. Victor Hugo Bilhalva Senff Administradora de Cartões 
Av. Sen. Souza Naves, 1240 - Cristo Rei, Curitiba - PR, 80050-152  
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 A interessada deverá apresentar na sua proposta o preço em reais (R$) para 
administração de cada ordem de serviço (desde a abertura pelo usuário até a conclusão dos 
serviços e entrega do veículo), sendo o valor máximo limitado a R$ 35,00 (trinta e cinco 
reais), admitida taxa negativa. 

Para subsidiar a proposta a ser apresentada, informa-se que a média histórica 
de Ordens de Serviços Executadas mensalmente, pela totalidade dos Órgãos integrantes do 
futuro contrato, é de aproximadamente 3.350 (três mil trezentos e cinquenta) unidades. 

Esclarecemos ainda, que as 03 (três) propostas que apresentarem os 
menores valores para Taxa de Administração, deverão demonstrar seu Sistema de Gestão de 
Manutenção de Frota que será avaliado nos quesitos constantes do Anexo 1 do Termo de 
Dispensa. 

As sessões para a avaliação do Sistema ocorrerão por ordem de 
classificação das empresas, sendo: 

- 1ª classificada – dia 27.06.19 – horário das 14:00 às 18:00; 
- 2ª classificada – dia 28.06.19 – horário das 08:00 às 12:00; 
- 3ª classificada – dia 28.06.19 – horário das 14:00 às 18:00. 
 
Por fim, informamos que o valor máximo estimado da contratação é de 

R$ 38.657.957,20 (trinta e oito milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil novecentos e 
cinquenta e sete reais e vinte centavos), para execução do objeto conforme condições 
especificadas no mencionado Termo de Dispensa, para o que solicitamos sua especial 
atenção. 

No aguardo de sua participação, antecipadamente agradecemos a atenção 
e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. 

Atenciosamente, 
 

Marco Antônio Ramos 
Diretor - DETO 
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 Departamento de Gestão do Transporte Oficial - DETO 
 

 

 

OFÍCIO CIRCULAR Nº: 172/2019 – SEAP/DETO   Curitiba, 24 de junho de 2019 
Protocolo nº: 15.843.489-0 Interessado: Secretaria de Estado da Administração e da Previdência- SEAP  
Assunto: Contratação Emergencial de Serviço de Gerenciamento da Manutenção da Frota 
Oficial 

 
 
Senhor(a) Representante: 
 
 

Tem o presente a finalidade de comunicar as Empresas Gestoras de 
Manutenção de Frota, que o Governo do Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de 
Estado da Administração e da Previdência- SEAP, realizará a contratação emergencial de 
serviço de gerenciamento da manutenção, com fornecimento e implantação de sistema 
informatizado e integrado (ambiente web), que compreenda o controle e gestão compartilhada, 
bem como a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota mediante 
Rede Credenciada de Oficinas, para atender os veículos, embarcações e equipamentos que 
compõem a frota do Poder Executivo do Estado do Paraná, estimada em 18.000 (dezoito mil) 
unidades, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ou até conclusão do procedimento 
licitatório protocolado sob o nº 15.709.851-9, o que ocorrer primeiro. 

Diante de tal fato, convidamos a apresentar proposta comercial, se houver 
interesse, na data de 27 de junho de 2019, às 09:00 horas, em sessão pública a realizar-se 
no Mini Auditório do Palácio das Araucárias, sito à Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – Centro 
Cívico – Curitiba – Paraná – CEP 80.530-140. 

A mesma deverá ser apresentada em envelope lacrado com identificação da 
empresa interessada e estar acompanhada dos documentos de habilitação, previstos no 
Anexo 13 do Termo de Dispensa, apenso, os quais se não atendidos na integralidade ensejam 
a eliminação da empresa. 

 
À Empresas Gestoras de Manutenção de Frota 
Brasil 
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 Departamento de Gestão do Transporte Oficial - DETO 
 

 

 

 A interessada deverá apresentar na sua proposta o preço em reais (R$) para 
administração de cada ordem de serviço (desde a abertura pelo usuário até a conclusão dos 
serviços e entrega do veículo), sendo o valor máximo limitado a R$ 35,00 (trinta e cinco 
reais), admitida taxa negativa. 

Para subsidiar a proposta a ser apresentada, informa-se que a média histórica 
de Ordens de Serviços Executadas mensalmente, pela totalidade dos Órgãos integrantes do 
futuro contrato, é de aproximadamente 3.350 (três mil trezentos e cinquenta) unidades. 

Esclarecemos ainda, que as 03 (três) propostas que apresentarem os 
menores valores para Taxa de Administração, deverão demonstrar seu Sistema de Gestão de 
Manutenção de Frota que será avaliado nos quesitos constantes do Anexo 1 do Termo de 
Dispensa. 

As sessões para a avaliação do Sistema ocorrerão por ordem de 
classificação das empresas, sendo: 

- 1ª classificada – dia 27.06.19 – horário das 14:00 às 18:00; 
- 2ª classificada – dia 28.06.19 – horário das 08:00 às 12:00; 
- 3ª classificada – dia 28.06.19 – horário das 14:00 às 18:00. 
 
Por fim, informamos que o valor máximo estimado da contratação é de 

R$ 38.657.957,20 (trinta e oito milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil novecentos e 
cinquenta e sete reais e vinte centavos), para execução do objeto conforme condições 
especificadas no mencionado Termo de Dispensa, para o que solicitamos sua especial 
atenção. 

No aguardo de sua participação, antecipadamente agradecemos a atenção 
e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. 

Atenciosamente, 
 

 
Marco Antônio Ramos 

Diretor - DETO 
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DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO TRANSPORTE OFICIAL 

  
TERMO DE DISPENSA - PROTOCOLO 15.843.489-0 

 
  
  1 - Fica retificado o texto dos itens 1.1.5.2 e 1.1.5.3 constantes a fls. 
5 do Protocolo Integrado) do Termo de dispensa: 
  
 ONDE SE LÊ: 
 
 1.1.5.2. As 03 (três) empresas que ofertarem os menores valores para a Taxa de 

Administração, deverão no primeiro dia útil subsequente, pela ordem de 
classificação, demonstrar o seu Sistema de Gestão da Manutenção à Comissão de 
Avaliação da SEAP, que avaliará os itens especificados no ANEXO 2 do Termo de 
Dispensa. 
 
1.1.5.3. Será considerada vencedora aquela que obtiver maior pontuação na 
avaliação do Sistema de Gestão e apresentado o menor valor da Taxa de 
Administração. 

  
 LEIA-SE: 
 
  1.1.5.2. As 03 (três) empresas que ofertarem os menores valores para a Taxa de 

Administração, deverão no período da tarde do mesmo dia, pela ordem de 
classificação, demonstrar o seu Sistema de Gestão da Manutenção à Comissão de 
Avaliação da SEAP, que avaliará os itens especificados no ANEXO 2 do Termo de 
Dispensa. 

 1.1.5.3. Será considerada vencedora aquela que obtiver maior pontuação na 
avaliação do Sistema de Gestão. 
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DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO TRANSPORTE OFICIAL 

 2 - Fica retificado o texto a seguir, constante no anexo 13 (fls. 115 do 
protocolo integrado) do Termo de dispensa: 

 
 ONDE SE LÊ: 
 
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE REGISTRO CADASTRAL de 
fornecedor, que poderá ser feito e emitido pelo Sistema GMS, no portal 
www.comprasparana.pr.gov.br, e os documentos abaixo descritos: 
Os licitantes que não estiverem inscritos no Cadastro Unificado de Fornecedores 
do DEAM/SEAP, deverão apresentar todos os documentos relacionados a seguir: 
 
 LEIA-SE: 

 
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE REGISTRO CADASTRAL de 
fornecedor, que poderá ser feito e emitido pelo Sistema GMS, no portal 
www.comprasparana.pr.gov.br, e os documentos dos itens 1.3 e 26, abaixo 
descritos: 
Os licitantes que não estiverem inscritos no Cadastro Unificado de Fornecedores 
do DEAM/SEAP, deverão apresentar todos os documentos relacionados a seguir: 

 
 3 - Fica excluída a redação integral constante no subitem 1.3.1.8 (fls. 
116 do protocolo integrado) 

 1.3.1.8 As empresas deverão apresentar a relação dos compromissos assumidos 
que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção da disponibilidade 
financeira, calculada em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação. 

 Curitiba, 26 de junho de 2019  
 Ricardo André Borges 

Agente Profissional   
De acordo,  Marco Antônio Ramos 
Diretor do DETO/SEAP 
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E-MAIL’s ENVIADOS  
CONVITES 
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>
Para: fernando.fischer@primebeneficios.com.br
Com Cópia: "Marco Antonio Ramos" <marcoramos@seap.pr.gov.br>, "Adriane Zaninelli Barbieri" <adrianezaninelli@seap.pr.gov.br>
Data: 24/06/2019 18:26
Assunto: Contratação Emergencial - Manutenção da Frota

Anexos:
2 - TERMODEDISPENSA.pdf (2.3 MB)
2.1 - Complemento.pdf (391 KB)
3 - MINUTA CONTRATO.pdf (1015 KB)
OF166PRIME.pdf (444 KB)

Boa tarde!

Prezado(a) Senhor(a):
Comunicamos a esta empresa que o Governo do Estado do Paraná procederá Contratação Emergencial para Gestão daManutenção da Frota, conforme informações técnicas constantes no Termo de Dispensa e minuta do contrato anexo aopresente, juntamente do Ofício com a data para abertura dos envelopes das interessadas (27/06/2019) e avaliação dosistema/software das interessadas.
Em caso de dúvidas, estamos a disposição.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE EMAIL.

Cordialmente,

https://expresso.pr.gov.br/expressoMail1_2/index.php

1 of 1 28/06/2019 12:01
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>
Para: Evandro.Kafski@edenred.com
Com Cópia: charles.rodrigues@edenred.com, "Adriane Zaninelli Barbieri" <adrianezaninelli@seap.pr.gov.br>, "Marco Antonio Ramos"

<marcoramos@seap.pr.gov.br>
Data: 24/06/2019 18:30
Assunto: Contratação Emergencial - Manutenção da Frota

Anexos:
2 - TERMODEDISPENSA.pdf (2.3 MB)
2.1 - Complemento.pdf (391 KB)
3 - MINUTA CONTRATO.pdf (1015 KB)
OF167TICKET.pdf (445 KB)

Boa tarde!

Prezado(a) Senhor(a):
Comunicamos a esta empresa que o Governo do Estado do Paraná procederá Contratação Emergencial para Gestão daManutenção da Frota, conforme informações técnicas constantes no Termo de Dispensa e minuta do contrato anexo aopresente, juntamente do Ofício com a data para abertura dos envelopes das interessadas (27/06/2019) e avaliação dosistema/software das interessadas.
Em caso de dúvidas, estamos a disposição.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE EMAIL.

Cordialmente,

https://expresso.pr.gov.br/expressoMail1_2/index.php

1 of 1 28/06/2019 12:03
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>
Para: Os destinatários não estão sendo exibidos para esta impressão
Com Cópia: "Marco Antonio Ramos" <marcoramos@seap.pr.gov.br>, "Adriane Zaninelli Barbieri" <adrianezaninelli@seap.pr.gov.br>
Data: 24/06/2019 18:36
Assunto: Contratação Emergencial - Manutenção da Frota

Anexos:
2 - TERMODEDISPENSA.pdf (2.3 MB)
2.1 - Complemento.pdf (391 KB)
3 - MINUTA CONTRATO.pdf (1015 KB)
OF168MAXIFROTA.pdf (444 KB)

Boa tarde!

Prezado(a) Senhor(a):
Comunicamos a esta empresa que o Governo do Estado do Paraná procederá Contratação Emergencial para Gestão daManutenção da Frota, conforme informações técnicas constantes no Termo de Dispensa e minuta do contrato anexo aopresente, juntamente do Ofício com a data para abertura dos envelopes das interessadas (27/06/2019) e avaliação dosistema/software das interessadas.
Em caso de dúvidas, estamos a disposição.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE EMAIL.

Cordialmente,

https://expresso.pr.gov.br/expressoMail1_2/index.php

1 of 1 28/06/2019 12:04
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>
Para: licitacoes@valecard.com.br, aline.figueiredo@valecard.com.br, vitor.deus@valecard.com.br, licitacoes@valecard.com.br,

josiana.gomes@valecard.com.br, receptivomanha@valecard.com.br
Com Cópia: "Adriane Zaninelli Barbieri" <adrianezaninelli@seap.pr.gov.br>, "Marco Antonio Ramos" <marcoramos@seap.pr.gov.br>
Data: 24/06/2019 18:40
Assunto: Contratação Emergencial - Manutenção da Frota

Anexos:
2 - TERMODEDISPENSA.pdf (2.3 MB)
2.1 - Complemento.pdf (391 KB)
3 - MINUTA CONTRATO.pdf (1015 KB)
OF169VALECARD.pdf (444 KB)

Boa tarde!

Prezado(a) Senhor(a):
Comunicamos a esta empresa que o Governo do Estado do Paraná procederá Contratação Emergencial para Gestão daManutenção da Frota, conforme informações técnicas constantes no Termo de Dispensa e minuta do contrato anexo aopresente, juntamente do Ofício com a data para abertura dos envelopes das interessadas (27/06/2019) e avaliação dosistema/software das interessadas.
Em caso de dúvidas, estamos a disposição.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE EMAIL.

Cordialmente,

https://expresso.pr.gov.br/expressoMail1_2/index.php

1 of 1 28/06/2019 12:05
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>
Para: gdores@alelo.com.br, mercadopublico@alelo.com.br
Com Cópia: "Marco Antonio Ramos" <marcoramos@seap.pr.gov.br>, "Adriane Zaninelli Barbieri" <adrianezaninelli@seap.pr.gov.br>
Data: 24/06/2019 18:43
Assunto: Contratação Emergencial - Manutenção da Frota

Anexos:
2 - TERMODEDISPENSA.pdf (2.3 MB)
2.1 - Complemento.pdf (391 KB)
3 - MINUTA CONTRATO.pdf (1015 KB)
OF170ALELO.pdf (443 KB)

Boa tarde!

Prezado(a) Senhor(a):
Comunicamos a esta empresa que o Governo do Estado do Paraná procederá Contratação Emergencial para Gestão daManutenção da Frota, conforme informações técnicas constantes no Termo de Dispensa e minuta do contrato anexo aopresente, juntamente do Ofício com a data para abertura dos envelopes das interessadas (27/06/2019) e avaliação dosistema/software das interessadas.
Em caso de dúvidas, estamos a disposição.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE EMAIL.

Cordialmente,

https://expresso.pr.gov.br/expressoMail1_2/index.php

1 of 1 28/06/2019 12:05
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>
Para: v.bilhalva@senff.com.br, atendimento@senff.com.br
Com Cópia: "Marco Antonio Ramos" <marcoramos@seap.pr.gov.br>, "Adriane Zaninelli Barbieri" <adrianezaninelli@seap.pr.gov.br>
Data: 24/06/2019 18:47
Assunto: Contratação Emergencial - Manutenção da Frota

Anexos:
OF171SENFF.pdf (443 KB)
2 - TERMODEDISPENSA.pdf (2.3 MB)
2.1 - Complemento.pdf (391 KB)
3 - MINUTA CONTRATO.pdf (1015 KB)

Boa tarde!

Prezado(a) Senhor(a):
Comunicamos a esta empresa que o Governo do Estado do Paraná procederá Contratação Emergencial para Gestão daManutenção da Frota, conforme informações técnicas constantes no Termo de Dispensa e minuta do contrato anexo aopresente, juntamente do Ofício com a data para abertura dos envelopes das interessadas (27/06/2019) e avaliação dosistema/software das interessadas.
Em caso de dúvidas, estamos a disposição.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE EMAIL.

Cordialmente,

https://expresso.pr.gov.br/expressoMail1_2/index.php

1 of 1 28/06/2019 12:06
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>
Com Cópia: "Adriane Zaninelli Barbieri" <adrianezaninelli@seap.pr.gov.br>, "Marco Antonio Ramos" <marcoramos@seap.pr.gov.br>
CCo: mauro.jagher@bracov.com.br, anelise.santos@ctf.com.br, geraldo@ecx.com.br, Meliza.silva@policard.com.br, anelise.santos@ctf.com.br
Data: 24/06/2019 18:52
Assunto: Contratação Emergencial - Manutenção da Frota

Anexos:
2 - TERMODEDISPENSA.pdf (2.3 MB)
2.1 - Complemento.pdf (391 KB)
3 - MINUTA CONTRATO.pdf (1015 KB)
OF172GERAL.pdf (443 KB)

Boa tarde!

Prezado(a) Senhor(a):
Comunicamos a esta empresa que o Governo do Estado do Paraná procederá Contratação Emergencial para Gestão daManutenção da Frota, conforme informações técnicas constantes no Termo de Dispensa e minuta do contrato anexo aopresente, juntamente do Ofício com a data para abertura dos envelopes das interessadas (27/06/2019) e avaliação dosistema/software das interessadas.
Em caso de dúvidas, estamos a disposição.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE EMAIL.

Cordialmente,

https://expresso.pr.gov.br/expressoMail1_2/index.php

1 of 1 28/06/2019 12:09
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>
Para: empresas@sodexo.com, atendimento.empresas@sodexo.com
Com Cópia: "Adriane Zaninelli Barbieri" <adrianezaninelli@seap.pr.gov.br>, "Marco Antonio Ramos" <marcoramos@seap.pr.gov.br>
Data: 24/06/2019 19:01
Assunto: Contratação Emergencial - Manutenção da Frota

Anexos:
2 - TERMODEDISPENSA.pdf (2.3 MB)
2.1 - Complemento.pdf (391 KB)
3 - MINUTA CONTRATO.pdf (1015 KB)
OF172GERAL.pdf (443 KB)

Boa tarde!

Prezado(a) Senhor(a):
Comunicamos a esta empresa que o Governo do Estado do Paraná procederá Contratação Emergencial para Gestão daManutenção da Frota, conforme informações técnicas constantes no Termo de Dispensa e minuta do contrato anexo aopresente, juntamente do Ofício com a data para abertura dos envelopes das interessadas (27/06/2019) e avaliação dosistema/software das interessadas.
Em caso de dúvidas, estamos a disposição.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE EMAIL.

Cordialmente,

https://expresso.pr.gov.br/expressoMail1_2/index.php

1 of 1 28/06/2019 12:10
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>
Para: elisa.margy@sodexo.com
Data: 25/06/2019 12:22
Assunto: Fw: Contratação Emergencial - Manutenção da Frota

Anexos:
2 - TERMODEDISPENSA.pdf (2.3 MB)
2.1 - Complemento.pdf (391 KB)
3 - MINUTA CONTRATO.pdf (1015 KB)
OF172GERAL.pdf (443 KB)

Olá!

Prezada Elisa,

Encaminho para sua apreciação o Ofício 172 convidando a SODEXO a participar do processo de contratação emergencialpara gestão da manutenção da frota.
Enviei o mesmo e-mail para empresas@sodexo.com, atendimento.empresas@sodexo.com entretanto nos responderamque não seria com eles.
Atenciosamente,

---------- Mensagem encaminhada ----------Remetente: "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>Data: 24/06/2019 19:01Assunto: Contratação Emergencial - Manutenção da FrotaPara: empresas@sodexo.com, atendimento.empresas@sodexo.comCom Cópia: "Adriane Zaninelli Barbieri" <adrianezaninelli@seap.pr.gov.br>, "Marco Antonio Ramos"<marcoramos@seap.pr.gov.br>

Boa tarde!

Prezado(a) Senhor(a):
Comunicamos a esta empresa que o Governo do Estado do Paraná procederá Contratação Emergencial para Gestão daManutenção da Frota, conforme informações técnicas constantes no Termo de Dispensa e minuta do contrato anexo aopresente, juntamente do Ofício com a data para abertura dos envelopes das interessadas (27/06/2019) e avaliação dosistema/software das interessadas.
Em caso de dúvidas, estamos a disposição.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE EMAIL.

https://expresso.pr.gov.br/expressoMail1_2/index.php

1 of 2 28/06/2019 12:10
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Cordialmente,

https://expresso.pr.gov.br/expressoMail1_2/index.php

2 of 2 28/06/2019 12:10
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>
Para: "Fernando Augusto Lewek" <fernando.lewek@maxifrota.com.br>
Com Cópia: "Marco Antonio Ramos" <marcoramos@seap.pr.gov.br>
Data: 25/06/2019 18:29
Assunto: Re: Enc: Esclarecimentos - Dispensa de Licitação - Governo do Paraná

Anexos:

image_0.jpg (44 KB)
image_1.jpg (1 KB)
image_2.jpg (668 B)
image_3.jpg (848 B)
image_4.jpg (824 B)
image_5.jpg (742 B)
image_6.jpg (6 KB)

Olá!

Prezado Fernando,

Segue abaixo a resposta aos questionamentos:
1- Não consta anexo referente a Proposta de Preço no Termo de Dispensa, razão pela qual não sabemos quaisinformações (?campos?) devem ser fornecidas.  Nesse contexto, gostaríamos de saber como a empresa convidadadeverá apresentar sua proposta de preço? Quais informações devem conter, obrigatoriamente, na referida proposta?Resposta: A empresa deve apresentar proposta em envelope fechado, assinada pelo representantelegal/dirigente em papel timbrado, contendo a razão social, preço em reais (R$) para administração de cadaordem de serviço (desde a abertura pelo usuário até a conclusão dos serviços e entrega do veículo), sendo ovalor máximo limitado a R$ 35,00 (trinta e cinco reais), admitida taxa negativa.

2- A relação dos compromissos assumidos refere-se aos contratos em vigor com a administração pública em geral e coma iniciativa privada?Resposta:A empresa pode apresentar declaração contemplando todos os compromissos assumidos  (adm.pública e privada).

Att.,

Em 25/06/2019 às 14:39 horas, "Fernando Augusto Lewek" <fernando.lewek@maxifrota.com.br> escreveu:PSC.......
Atenciosamente,

Fernando Lewek
Executivo de Relacionamento

Tel.: 41 2106 6986  l  Cel.: 41 99135 1347

https://expresso.pr.gov.br/expressoMail1_2/index.php

1 of 2 28/06/2019 12:12

670
35

Inserido ao protocolo 15.843.489-0 por: Ricardo Andre Borges em: 01/07/2019 10:55.



De: Thiago Paranhos de Moraes SouzaEnviado: terça-feira, 25 de junho de 2019 13:05Para: Fernando Augusto LewekCc: Loel Fernando R. Vaz; Raphael OlintoAssunto: Esclarecimentos - Dispensa de Licitação - Governo do Paraná

Caro Lewek, bom dia!

Conforme conversamos, peço, por gentileza, solicitar esclarecimentos em relação aos seguintes itens:

15.1. Ao oferecer a sua proposta, a empresa deverá preencher, obrigatoriamente todos os campos constantes da Proposta dePreço, com observância das especificações contidas neste Termo de Dispensa e seus ANEXOS.

Questionamento: Não consta anexo referente a Proposta de Preço no Termo de Dispensa, razão pela qual não sabemos quaisinformações (?campos?) devem ser fornecidas.  Nesse contexto, gostaríamos de saber como a empresa convidada deveráapresentar sua proposta de preço? Quais informações devem conter, obrigatoriamente, na referida proposta?

1.3.1.8. As empresas deverão apresentar a relação dos compromissos assumidos que importem diminuição da capacidadeoperativa ou absorção da disponibilidade financeira, calculada em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade derotação.

Questionamento: A relação dos compromissos assumidos refere-se aos contratos em vigor com a administração pública emgeral e com a iniciativa privada?
Por sua vez, consoante os termos do Acórdão 2247/2011-Plenário do TCU, verifica-se que ?a exigência em questão, além deencontrar amparo legal, teria por finalidade avaliar a real capacidade de a empresa cumprir satisfatoriamente o objeto licitado,considerando os compromissos já assumidos noutras avenças. Ressaltou, entretanto, que ?a Lei [8.666/1993] estabelece que adiminuição da capacidade operativa ou da disponibilidade financeira decorrentes de outros compromissos assumidos deve seravaliada em relação ao patrimônio líquido da empresa, pois, conforme apontaria a doutrina, ?objetiva verificar se os dadoscontábeis não estão prejudicados em função de fatos supervenientes?. Sendo assim, ainda consoante o relator, ?a relação decompromissos apenas poderá referir-se a eventos posteriores à data de apuração do balanço?, pois, ?a empresa pode terampliado o montante de seus compromissos após o balanço, tanto quanto pode ter ampliado sua disponibilidade de recursos?.Logo, deve ser assegurado às licitantes demonstrar que os compromissos supervenientes não reduziram o montante dopatrimônio líquido, de modo a continuar a preencher os requisitos do edital?.
Nesse contexto, e considerando que a relação de compromissos apenas poderá referir-se a eventos posteriores à data deapuração do balanço, gostaríamos de saber se o fornecimento de uma declaração, informando que os compromissos assumidospela empresa NÃO importaram na diminuição da capacidade operativa ou absorção da disponibilidade financeira, supre anecessidade do fornecimento da relação destacada no item 1.3.1.8?

Atenciosamente,

Thiago Paranhos
Advogado
Cel.: 71 9 9189-0382| Tel.: 71 3340.4947 | Tel.: 71 3340.1000

thiago.paranhos@maxifrota.com.br
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>
Para: "HC Centro Automotivo" <servicohc@gmail.com>
Data: 26/06/2019 14:13
Assunto: Re: EDITAL
Anexos: OfÃcio + TD + Ajustes.pdf (4.5 MB)
Boa Tarde!

Prezado,
Segue em anexo o solicitado.
A informação também está disponível na página da SEAP www.administracao.pr.gov.br/

Att.,

Em 26/06/2019 às 09:40 horas, "HC Centro Automotivo" <servicohc@gmail.com> escreveu:Bom dia,
Solicito o edital referente a licitação do estado.
--Hc centro AutomotivoOrçamentos ComprasContato:3038-4409Rua Olavo Bilac,1265 Centro  
Cascavel-PR
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Remetente: "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>
Para: henrique.avelino@maxifrota.com.br, ncflewek@maxifrota.com.br, rosane@nutricash.com.br
Com Cópia: "Marco Antonio Ramos" <marcoramos@seap.pr.gov.br>, "Adriane Zaninelli Barbieri" <adrianezaninelli@seap.pr.gov.br>
Data: 26/06/2019 14:20
Assunto: Re: Contratação Emergencial - Manutenção da Frota
Anexos: 17Ajustes26062019.pdf (505 KB)
Boa Tarde!
Prezado(a) Senhor(a):
Encaminhamos em anexo o comunicado de ajustes realizados no termo de dispensa disponibilizado anteriormente.
Att.,

Em 24/06/2019 às 18:36 horas, "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br> escreveu:Boa tarde!

Prezado(a) Senhor(a):
Comunicamos a esta empresa que o Governo do Estado do Paraná procederá Contratação Emergencial para Gestão daManutenção da Frota, conforme informações técnicas constantes no Termo de Dispensa e minuta do contrato anexo aopresente, juntamente do Ofício com a data para abertura dos envelopes das interessadas (27/06/2019) e avaliação dosistema/software das interessadas.
Em caso de dúvidas, estamos a disposição.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE EMAIL.

Cordialmente,
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Remetente: "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>
Para: licitacoes@valecard.com.br, aline.figueiredo@valecard.com.br, vitor.deus@valecard.com.br, licitacoes@valecard.com.br,

josiana.gomes@valecard.com.br, receptivomanha@valecard.com.br
Com Cópia: "Adriane Zaninelli Barbieri" <adrianezaninelli@seap.pr.gov.br>, "Marco Antonio Ramos" <marcoramos@seap.pr.gov.br>
Data: 26/06/2019 14:21
Assunto: Re: Contratação Emergencial - Manutenção da Frota
Anexos: 17Ajustes26062019.pdf (505 KB)
Boa Tarde!
Prezado(a) Senhor(a):
Encaminhamos em anexo o comunicado de ajustes realizados no termo de dispensa disponibilizado anteriormente.
Att.,

Em 24/06/2019 às 18:40 horas, "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br> escreveu:Boa tarde!

Prezado(a) Senhor(a):
Comunicamos a esta empresa que o Governo do Estado do Paraná procederá Contratação Emergencial para Gestão daManutenção da Frota, conforme informações técnicas constantes no Termo de Dispensa e minuta do contrato anexo aopresente, juntamente do Ofício com a data para abertura dos envelopes das interessadas (27/06/2019) e avaliação dosistema/software das interessadas.
Em caso de dúvidas, estamos a disposição.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE EMAIL.

Cordialmente,
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Remetente: "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>
Para: gdores@alelo.com.br, mercadopublico@alelo.com.br
Com Cópia: "Marco Antonio Ramos" <marcoramos@seap.pr.gov.br>, "Adriane Zaninelli Barbieri" <adrianezaninelli@seap.pr.gov.br>
Data: 26/06/2019 14:22
Assunto: Re: Contratação Emergencial - Manutenção da Frota
Anexos: 17Ajustes26062019.pdf (505 KB)
Boa Tarde!
Prezado(a) Senhor(a):
Encaminhamos em anexo o comunicado de ajustes realizados no termo de dispensa disponibilizado anteriormente.
Att.,

Em 24/06/2019 às 18:43 horas, "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br> escreveu:Boa tarde!

Prezado(a) Senhor(a):
Comunicamos a esta empresa que o Governo do Estado do Paraná procederá Contratação Emergencial para Gestão daManutenção da Frota, conforme informações técnicas constantes no Termo de Dispensa e minuta do contrato anexo aopresente, juntamente do Ofício com a data para abertura dos envelopes das interessadas (27/06/2019) e avaliação dosistema/software das interessadas.
Em caso de dúvidas, estamos a disposição.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE EMAIL.

Cordialmente,
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Remetente: "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>
Para: v.bilhalva@senff.com.br, atendimento@senff.com.br
Com Cópia: "Marco Antonio Ramos" <marcoramos@seap.pr.gov.br>, "Adriane Zaninelli Barbieri" <adrianezaninelli@seap.pr.gov.br>
Data: 26/06/2019 14:22
Assunto: Re: Contratação Emergencial - Manutenção da Frota
Anexos: 17Ajustes26062019.pdf (505 KB)
Boa Tarde!
Prezado(a) Senhor(a):
Encaminhamos em anexo o comunicado de ajustes realizados no termo de dispensa disponibilizado anteriormente.
Att.,

Em 24/06/2019 às 18:47 horas, "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br> escreveu:Boa tarde!

Prezado(a) Senhor(a):
Comunicamos a esta empresa que o Governo do Estado do Paraná procederá Contratação Emergencial para Gestão daManutenção da Frota, conforme informações técnicas constantes no Termo de Dispensa e minuta do contrato anexo aopresente, juntamente do Ofício com a data para abertura dos envelopes das interessadas (27/06/2019) e avaliação dosistema/software das interessadas.
Em caso de dúvidas, estamos a disposição.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE EMAIL.

Cordialmente,
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Remetente: "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>
Com Cópia: "Adriane Zaninelli Barbieri" <adrianezaninelli@seap.pr.gov.br>, "Marco Antonio Ramos" <marcoramos@seap.pr.gov.br>
CCo: mauro.jagher@bracov.com.br, anelise.santos@ctf.com.br, geraldo@ecx.com.br, Meliza.silva@policard.com.br, anelise.santos@ctf.com.br
Data: 26/06/2019 14:24
Assunto: Re: Contratação Emergencial - Manutenção da Frota
Anexos: 17Ajustes26062019.pdf (505 KB)
Boa Tarde!
Prezado(a) Senhor(a):
Encaminhamos em anexo o comunicado de ajustes realizados no termo de dispensa disponibilizado anteriormente.
Att.,

Em 24/06/2019 às 18:52 horas, "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br> escreveu:Boa tarde!

Prezado(a) Senhor(a):
Comunicamos a esta empresa que o Governo do Estado do Paraná procederá Contratação Emergencial para Gestão daManutenção da Frota, conforme informações técnicas constantes no Termo de Dispensa e minuta do contrato anexo aopresente, juntamente do Ofício com a data para abertura dos envelopes das interessadas (27/06/2019) e avaliação dosistema/software das interessadas.
Em caso de dúvidas, estamos a disposição.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE EMAIL.

Cordialmente,
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>
Para: empresas@sodexo.com, atendimento.empresas@sodexo.com
Com Cópia: "Adriane Zaninelli Barbieri" <adrianezaninelli@seap.pr.gov.br>, "Marco Antonio Ramos" <marcoramos@seap.pr.gov.br>
Data: 26/06/2019 14:25
Assunto: Re: Contratação Emergencial - Manutenção da Frota
Anexos: 17Ajustes26062019.pdf (505 KB)
Boa Tarde!
Prezado(a) Senhor(a):
Encaminhamos em anexo o comunicado de ajustes realizados no termo de dispensa disponibilizado anteriormente.
Att.,

Em 24/06/2019 às 19:01 horas, "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br> escreveu:

Boa tarde!

Prezado(a) Senhor(a):
Comunicamos a esta empresa que o Governo do Estado do Paraná procederá Contratação Emergencial para Gestão daManutenção da Frota, conforme informações técnicas constantes no Termo de Dispensa e minuta do contrato anexo aopresente, juntamente do Ofício com a data para abertura dos envelopes das interessadas (27/06/2019) e avaliação dosistema/software das interessadas.
Em caso de dúvidas, estamos a disposição.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE EMAIL.

Cordialmente,
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Remetente: "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>
Para: elisa.margy@sodexo.com
Com Cópia: "Adriane Zaninelli Barbieri" <adrianezaninelli@seap.pr.gov.br>, "Marco Antonio Ramos" <marcoramos@seap.pr.gov.br>
Data: 26/06/2019 14:26
Assunto: Re: Fw: Contratação Emergencial - Manutenção da Frota
Anexos: 17Ajustes26062019.pdf (505 KB)
Boa Tarde!
Prezado(a) Senhor(a):
Encaminhamos em anexo o comunicado de ajustes realizados no termo de dispensa disponibilizado anteriormente.
Att.,

Em 25/06/2019 às 12:22 horas, "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br> escreveu:Olá!

Prezada Elisa,

Encaminho para sua apreciação o Ofício 172 convidando a SODEXO a participar do processo de contrataçãoemergencial para gestão da manutenção da frota.
Enviei o mesmo e-mail para empresas@sodexo.com, atendimento.empresas@sodexo.com entretanto nos responderamque não seria com eles.
Atenciosamente,

---------- Mensagem encaminhada ----------Remetente: "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>Data: 24/06/2019 19:01Assunto: Contratação Emergencial - Manutenção da FrotaPara: empresas@sodexo.com, atendimento.empresas@sodexo.comCom Cópia: "Adriane Zaninelli Barbieri" <adrianezaninelli@seap.pr.gov.br>, "Marco Antonio Ramos"<marcoramos@seap.pr.gov.br>
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Boa tarde!

Prezado(a) Senhor(a):
Comunicamos a esta empresa que o Governo do Estado do Paraná procederá Contratação Emergencial para Gestão daManutenção da Frota, conforme informações técnicas constantes no Termo de Dispensa e minuta do contrato anexo aopresente, juntamente do Ofício com a data para abertura dos envelopes das interessadas (27/06/2019) e avaliação dosistema/software das interessadas.
Em caso de dúvidas, estamos a disposição.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE EMAIL.

Cordialmente,
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>
Para: "KAFSKI Evandro Kechinski" <Evandro.Kafski@edenred.com>
Data: 26/06/2019 15:23
Assunto: Re: RES: Contratação Emergencial - ManutençÀÂ£o da Frota

Anexos:

image_0.jpg (14 KB)
image_1.jpg (2 KB)
image_2.jpg (2 KB)
image_3.jpg (3 KB)
image_4.jpg (391 KB)
image_5.jpg (17 KB)

Olá!

Prezado Evandro,

Recebi seu e-mail, obrigado pela mensagem.
Contudo, é necessário darmos publicidade a toda e qualquer alteração nos procedimentos da dispensa.
Peço desculpas pelo inconveniente.
Att.,

Em 26/06/2019 às 14:54 horas, "KAFSKI Evandro Kechinski" <Evandro.Kafski@edenred.com> escreveu:
Ricardo, boa tarde.

Você recebeu meu e-mail ontem né? Te enviei as 18:20h.

Atenciosamenete.

Evandro Kechinski Kafski
Diretoria Mercado Público

Tel.  +55 51-99103 0559
evandro.kafski@edenred.com

ticketlog.com.br
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De: Ricardo Andre Borges <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>Enviada em: quarta-feira, 26 de junho de 2019 14:20Para: KAFSKI Evandro Kechinski <Evandro.Kafski@edenred.com>Cc: RODRIGUES Charles Daniel Hansen<Charles.Rodrigues@edenred.com>; Adriane Zaninelli Barbieri <adrianezaninelli@seap.pr.gov.br>; Marco AntonioRamos <marcoramos@seap.pr.gov.br>Assunto: Re: Contratação Emergencial - Manutenção da Frota

Boa Tarde!

Prezado(a) Senhor(a):

Encaminhamos em anexo o comunicado de ajustes realizados no termo de dispensa disponibilizado anteriormente.

Att.,

Em 24/06/2019 às 18:30 horas, "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br> escreveu:
Boa tarde!

Prezado(a) Senhor(a):

Comunicamos a esta empresa que o Governo do Estado do Paraná procederá Contratação Emergencial para Gestãoda Manutenção da Frota, conforme informações técnicas constantes no Termo de Dispensa e minuta do contratoanexo ao presente, juntamente do Ofício com a data para abertura dos envelopes das interessadas (27/06/2019) eavaliação do sistema/software das interessadas.

Em caso de dúvidas, estamos a disposição.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE EMAIL.
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Cordialmente,
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Remetente: "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>
Para: "KAFSKI Evandro Kechinski" <Evandro.Kafski@edenred.com>
Data: 26/06/2019 15:23
Assunto: Re: RES: Contratação Emergencial - ManutençÀÂ£o da Frota

Anexos:

image_0.jpg (14 KB)
image_1.jpg (2 KB)
image_2.jpg (2 KB)
image_3.jpg (3 KB)
image_4.jpg (391 KB)
image_5.jpg (17 KB)

Olá!

Prezado Evandro,

Recebi seu e-mail, obrigado pela mensagem.
Contudo, é necessário darmos publicidade a toda e qualquer alteração nos procedimentos da dispensa.
Peço desculpas pelo inconveniente.
Att.,

Em 26/06/2019 às 14:54 horas, "KAFSKI Evandro Kechinski" <Evandro.Kafski@edenred.com> escreveu:
Ricardo, boa tarde.

Você recebeu meu e-mail ontem né? Te enviei as 18:20h.

Atenciosamenete.

Evandro Kechinski Kafski
Diretoria Mercado Público

Tel.  +55 51-99103 0559
evandro.kafski@edenred.com

ticketlog.com.br
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De: Ricardo Andre Borges <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>Enviada em: quarta-feira, 26 de junho de 2019 14:20Para: KAFSKI Evandro Kechinski <Evandro.Kafski@edenred.com>Cc: RODRIGUES Charles Daniel Hansen<Charles.Rodrigues@edenred.com>; Adriane Zaninelli Barbieri <adrianezaninelli@seap.pr.gov.br>; Marco AntonioRamos <marcoramos@seap.pr.gov.br>Assunto: Re: Contratação Emergencial - Manutenção da Frota

Boa Tarde!

Prezado(a) Senhor(a):

Encaminhamos em anexo o comunicado de ajustes realizados no termo de dispensa disponibilizado anteriormente.

Att.,

Em 24/06/2019 às 18:30 horas, "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br> escreveu:
Boa tarde!

Prezado(a) Senhor(a):

Comunicamos a esta empresa que o Governo do Estado do Paraná procederá Contratação Emergencial para Gestãoda Manutenção da Frota, conforme informações técnicas constantes no Termo de Dispensa e minuta do contratoanexo ao presente, juntamente do Ofício com a data para abertura dos envelopes das interessadas (27/06/2019) eavaliação do sistema/software das interessadas.

Em caso de dúvidas, estamos a disposição.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE EMAIL.
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Cordialmente,
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Governo do Estado do ParanáSecretaria da
Administração e da Previdência
Notícias
26/06/2019
Paraná lança edital para contratação de manutenção da frota
A Secretaria de Estado da Administração e da Previdência lança nesta quarta-feira (26) o chamamento para contratação emergencial de nova empresa que fará a manutenção da frota
do Estado. Com isso, segundo o secretário Reinhold Stephanes, o Governo do Paraná cumpre a promessa de dar celeridade para resolver a situação da manutenção da frota estadual
depois que a empresa licitada responsável pelos serviços foi acusada de praticar fraudes contra o Estado.
“As ações foram tomadas com a maior agilidade possível”, disse Stephanes. Segundo ele, o Governo conseguiu uma liminar na Justiça autorizando o pagamento direto às oficinas,
para reparar com celeridade os carros que estavam nos pátios das oficinas. “Agora, finalizando o processo de rescisão contratual com a JMK, contrataremos uma empresa gestora do
serviço de manutenção de forma emergencial, até que a licitação regular para a contratação do mesmo serviço esteja concluída”, afirmou o secretário.
EDITAL - Empresas interessadas em participar da disputa podem solicitar o edital  elaborado pelo Departamento de Gestão do Transporte Oficial (Deto). O termo também está
disponível para consulta no site da Secretaria.
De acordo com o diretor do Deto, Marco Antônio Ramos, nesta quinta-feira (27) serão abertos os envelopes com as propostas das empresas interessadas. O evento será público e
transmitido on line objetivando dar maior transparência possível ao processo de contratação.
As três propostas que apresentarem os menores valores para Taxa de Administração da Ordem de Serviço deverão demonstrar seu Sistema de Gestão de Manutenção de Frota, que
será avaliado nos quesitos constantes do Anexo 1 do Termo de Dispensa. “A comissão que fará a avaliação é composta por representantes da Polícia Militar, da Secretaria da Saúde e
do DER, que são os órgãos que possuem as maiores frotas do Estado”, explicou Ramos.
A comissão técnica avaliará o sistema de gestão adotado pelas empresas candidatas. Será declarada vencedora a empresa que ofertar o menor preço e que atingir a maior pontuação
na análise do sistema.
O trabalho de avaliação deve durar dois dias e a Secretaria divulgará a empresa contratada na primeira semana de julho.
PAGAMENTO - Assim que a contratação emergencial se efetivar, o Estado cessa o pagamento direto às oficinas e a nova gestora passa a se ocupar dos recebimentos. Para garantir
que não haja problemas como os vivenciados com a antiga contratada, foram estabelecidas cláusulas que exigem a comprovação dos pagamentos feitos pela empresa às oficinas
prestadoras de serviço, entre outras normas.
O contrato emergencial terá validade de 180 dias, ou até que seja concluída a licitação regular de contratação de empresa gestora, cujo edital será lançado nas próximas semanas. O
Paraná estudou os modelos adotados em diversos estados e pelo governo federal para elaborar um termo de referência que corrigisse os erros do antigo contrato de manutenção de
veículos.

© Secretaria da Administração e da Previdência
Palácio das Araucárias - Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n - 2º e 3º andares - Centro Cívico
80530-140 - Curitiba - PR - 41 3313-6000 / 6264 - Localização

Paraná lança edital para contratação de manutenção da frota - Notícias ... http://www.administracao.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?story...
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Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Departamento de Administração de Material - DEAM

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP

Edital

10126/2019Processo Nº/Ano:

SEAP - Secretaria de Estado da Administração e da PrevidênciaÓrgão:

Dispensa EmergencialModalidade:

Critério de Julgamento: Menor Preço

Situação : Publicado

38.657.957,20Valor Máximo Estimado (R$):

Objeto:

Contratação de empresa para prestação de serviço comum de gerenciamento da manutenção, com fornecimento
e implantação de sistema informatizado e integrado (ambiente web) que compreenda o controle e gestão
compartilhada, bem como a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota mediante Rede
Credenciada, para atender os veículos, embarcações e equipamentos que compõe a frota do Poder Executivo do
Estado do Paraná.

158434890Protocolo AAX:

GRUPO DE OBJETOS

Tipo: Serviço

ClasseGrupo

0402 - Manutenção de veículos e aeronaves04 - Serviços de manutenção, conserto e/ou assistência técnica em
veículos, aparelhos, máquinas e equip.

Obras/Serviço de Engenharia: Não

RETIRADA DO EDITAL

www.comprasparana.pr.gov.brURL:

25/06/2019 16:30Publicação a partir de:

E-mail: ricardoaborges@seap.pr.gov.br

(41)3313-6003Telefone/Ramal:

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

Data/Hora: 27/06/2019 09:00

CEP: 80.530-140

Rua Jacy Loureiro de Campos, Nº s/n.Endereço:

Bairro: Centro Cívico

Complemento: Mini Auditório do Palácio das Araucárias

Município: Curitiba

UF: PR

ABERTURA

Bairro: Centro Cívico

Data/Hora: 27/06/2019 09:00

Endereço: Rua Jacy Loureiro de Campos, Nº s/n.

UF: PR

Complemento: Mini Auditório do Palácio das Araucárias

CEP: 80.530-140

CuritibaMunicípio:

PRAZOS DE QUESTIONAMENTO (ACESSO DE INCLUSÃO INTERNET)

De: 25/06/2019 16:30 Até: 26/06/2019 12:00

ANEXOS

Tamanho (MB)Arquivo

17914722 - TERMODEDISPENSA.pdf

2932902.1 - Complemento.pdf

7598783 - MINUTA CONTRATO.pdf

37847217Ajustes26062019.pdf

 de 2Segunda-feira,  01 de Julho de 2019 10:59 Página 1
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Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Departamento de Administração de Material - DEAM

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP

AVISO PUBLICAÇÃO

SimEnviar aviso de Publicação a Fornecedores:

26/06/2019Data máxima para envio de e-mails informativos para Forencedores:

INTERESSADOS

Empresa Telefone E-Mail Data de InteresseIdentificação

(11) 5579-3178 licitacao@ibiz.net.br 25/06/2019Ibiz Tecnologia (02.535.533/0002-
84)

04132504192 rbnunes@mp.pr.gov.br 26/06/2019ricardo bueno nunes  (631.839.199-
15)

01136770741 asouza@licitacao.com.br 26/06/2019ADRIANA DE SOUZA (166.323.138-
92)

(44) 3019-1394 revizaboschservice@hotmail.co
m

28/06/2019CLAUDIO AUGUSTO RODRIGUES
(04.530.056/0001-09)

VG&P 4132330530 daniel.ribas@vgplaw.com.br 28/06/2019Daniel Beatriz (049.816.029-79)

04436196400 licitacao@ciapetro.com.br 28/06/2019Ciapetro Distribuidora de
Combustiveis Ltda
(01.466.091/0001-18)

32540400 automecanicaschumacher@hot
mail.com

29/06/2019PAULO ANDRÉ SCHUMACHER
(048.419.829-73)

 de 2Segunda-feira,  01 de Julho de 2019 10:59 Página 2
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Giovanna Basili Dorea" <gdorea@alelo.com.br>
Para: "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>, "Mercado Publico" <mercadopublico@alelo.com.br>
Com Cópia: "Marco Antonio Ramos" <marcoramos@seap.pr.gov.br>, "Adriane Zaninelli Barbieri" <adrianezaninelli@seap.pr.gov.br>
Data: 25/06/2019 14:13
Assunto: RES: Contratação Emergencial - Manutenção da Frota
Anexos: ~WRD000.jpg (1 KB)

image001.jpg (24 KB)

Prezado (a), boa tarde.

Agradecemos pelo contato e informamos que, neste momento, não estamos encaminhando cotação.

Certos da compreensão.

Atenciosamente,

Giovanna Basili Dórea
Jurídico

55 11 2188 6342 Fixo

gdorea@alelo.com.br
www.alelo.com.br

De: Ricardo Andre Borges <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>Enviada em: segunda-feira, 24 de junho de 2019 18:43Para: Gabrielle Thais Gomes da Dores <gdores@alelo.com.br>; Mercado Publico <mercadopublico@alelo.com.br>Cc: Marco Antonio Ramos <marcoramos@seap.pr.gov.br>; Adriane Zaninelli Barbieri <adrianezaninelli@seap.pr.gov.br>Assunto: Contratação Emergencial - Manutenção da Frota

Boa tarde!

Prezado(a) Senhor(a):

Comunicamos a esta empresa que o Governo do Estado do Paraná procederá Contratação Emergencial para Gestão daManutenção da Frota, conforme informações técnicas constantes no Termo de Dispensa e minuta do contrato anexo ao

https://expresso.pr.gov.br/expressoMail1_2/index.php
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presente, juntamente do Ofício com a data para abertura dos envelopes das interessadas (27/06/2019) e avaliação dosistema/software das interessadas.

Em caso de dúvidas, estamos a disposição.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE EMAIL.

Cordialmente,

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
As informações contidas neste e-mail são de uso exclusivo da Alelo e podem conter informações privilegiadas ou confidenciais, de uso restrito e/ou legalmente protegida. Se você recebeu esta
mensagem por engano, não deve usar, copiar, alterar, divulgar, distribuir ou se beneficiar destas informações. Solicitamos que você informe o remetente sobre o ocorrido e elimine esta mensagem
imediatamente. A Alelo se reserva o direito de pleitear ressarcimento pelos prejuízos decorrentes do uso indevido das informações e de requerer a aplicação das penalidades cabíveis.

CONFIDENTIALITY WARNING
The information contained in this e-mail is for the exclusive use of Alelo and may contain privileged or confidential information of restricted and / or legally protected use. If you have received this
message in error, you should not use, copy, change , disclose, distribute or benefit from this information. We request that you inform the sender of the occurrence and immediately delete this
message. Alelo reserves the right to claim compensation for the damages resulting from the misuse of information and to request the application of applicable penalties.

https://expresso.pr.gov.br/expressoMail1_2/index.php
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Adriane Zaninelli Barbieri" <adrianezaninelli@seap.pr.gov.br>
Para: ricardoaborges@seap.pr.gov.br
Data: 25/06/2019 08:31
Assunto: Confirmação de leitura: Contrata&#231;&#227;o Emergencial - Manuten&#231;&#227;o da Frota
Sua mensagem: Contratação Emergencial - Manutenção da FrotaRecebida em: 24/06/2019 18:30Foi lida por: Adriane Zaninelli Barbieri < adrianezaninelli@seap.pr.gov.br > em 25/06/2019 08:31

https://expresso.pr.gov.br/expressoMail1_2/index.php
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Marco Antônio Ramos - DETO" <marcoramos@seap.pr.gov.br>
Para: ricardoaborges@seap.pr.gov.br
Data: 25/06/2019 08:31
Assunto: Confirmação de leitura: Contrata&#231;&#227;o Emergencial - Manuten&#231;&#227;o da Frota
Sua mensagem: Contratação Emergencial - Manutenção da FrotaRecebida em: 24/06/2019 18:30Foi lida por: Marco Antônio Ramos - DETO < marcoramos@seap.pr.gov.br > em 25/06/2019 08:31

https://expresso.pr.gov.br/expressoMail1_2/index.php

1 of 1 28/06/2019 14:27

696
53

Inserido ao protocolo 15.843.489-0 por: Ricardo Andre Borges em: 01/07/2019 11:26.



ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Rosane Manica" <rosane@nutricash.com.br>
Para: "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>
Com Cópia: "Henrique Avelino dos Anjos" <henrique.avelino@maxifrota.com.br>, "Fernando Augusto Lewek" <fernando.lewek@maxifrota.com.br>,

"Marco Antonio Ramos" <marcoramos@seap.pr.gov.br>, "Adriane Zaninelli Barbieri" <adrianezaninelli@seap.pr.gov.br>
Data: 24/06/2019 18:41
Assunto: Re: Contratação Emergencial - Manutenção da Frota
Confirmo recebimento do e mail neste momento ou seja segunda as 18.39 hs .
Rosane Manica 
Em 24 de jun de 2019, à(s) 18:36, Ricardo Andre Borges <ricardoaborges@seap.pr.gov.br> escreveu:
> Boa tarde!
> > 
> Prezado(a) Senhor(a):> 
> Comunicamos a esta empresa que o Governo do Estado do Paraná procederá Contratação Emergencial para Gestão da Manutenção da Frota, conforme informações técnicas constantes no Termo de Dispensa e minuta do contrato anexo ao presente, juntamente do Ofício com a data para abertura dos envelopes das interessadas (27/06/2019) e avaliação do sistema/software das interessadas.
> > Em caso de dúvidas, estamos a disposição.
> > FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE EMAIL.> 
> > Cordialmente,
> > 
> > > [Governo do Paraná]
> > 
> Ricardo André Borges Assessoria - Deto 41 3313.6003ricardoaborges@seap.pr.gov.brRua Jacy Loureiro de Campos, S/nº
> Centro Cívico | Curitiba | 80530140> 
> Visite a Página da SEAP:
> www.administracao.pr.gov.br/
> <2 - TERMODEDISPENSA.pdf>
> <2.1 - Complemento.pdf>
> <3 - MINUTA CONTRATO.pdf>
> 
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "MELIZA CRISTINA DA SILVA" <meliza.silva@upbrasil.com>
Para: "ricardoaborges@seap.pr.gov.br" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>
Data: 24/06/2019 20:46
Assunto: Read: Contratação Emergencial - Manutenção da Frota
Classificação da Informação: Normal, não monitorada, não crítica.
A informação contida nesta mensagem de e-mail, incluindo quaisquer anexos, é confidencial e está reservada apenas à pessoa ou entidade para a qual 
foi endereçada. Caso você não seja o destinatário ou a pessoa responsável por encaminhar esta mensagem ao destinatário, você está notificado que não deverá rever, retransmitir, imprimir, copiar, usar ou distribuir esta mensagem de e-mail ou quaisquer anexos. Caso você tenha recebido esta mensagem 
por engano, por favor, contate o remetente imediatamente e apague esta mensagem de seu computador ou de qualquer outro banco de dados.
The information contained in this email message, including any attachment, is confidential and is intended only for the person or entity to which it 
is addressed. If you are neither the intended recipient nor the employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that you may not review, retransmit, convert to hard copy, copy, use or distribute this email message or any attachments to 
it. If you have received this email in error, please contact the sender immediately and delete this message from any computer or other data bank.

https://expresso.pr.gov.br/expressoMail1_2/index.php
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "MELIZA CRISTINA DA SILVA" <meliza.silva@upbrasil.com>
Para: "ricardoaborges@seap.pr.gov.br" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>
Data: 26/06/2019 14:25
Assunto: Read: Re: Contratação Emergencial - Manutenção da Frota
Classificação da Informação: Normal, não monitorada, não crítica.
A informação contida nesta mensagem de e-mail, incluindo quaisquer anexos, é confidencial e está reservada apenas à pessoa ou entidade para a qual 
foi endereçada. Caso você não seja o destinatário ou a pessoa responsável por encaminhar esta mensagem ao destinatário, você está notificado que não deverá rever, retransmitir, imprimir, copiar, usar ou distribuir esta mensagem de e-mail ou quaisquer anexos. Caso você tenha recebido esta mensagem 
por engano, por favor, contate o remetente imediatamente e apague esta mensagem de seu computador ou de qualquer outro banco de dados.
The information contained in this email message, including any attachment, is confidential and is intended only for the person or entity to which it 
is addressed. If you are neither the intended recipient nor the employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that you may not review, retransmit, convert to hard copy, copy, use or distribute this email message or any attachments to 
it. If you have received this email in error, please contact the sender immediately and delete this message from any computer or other data bank.
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "atendimento" <atendimento@senff.com.br>
Para: ricardoaborges@seap.pr.gov.br
Data: 24/06/2019 18:49
Assunto: Re: Contratação Emergencial - Manutenção da Frota
Olá, tudo bem?
Ficamos muito felizes pelo contato.
Recebemos sua solicitação e já estamos verificando. Entraremos em contato o mais breve possível. Para agilizar, se ainda não informou nos responda 
com seu CPF e telefone com DDD.
O aplicativo Senff Clientes é muito fácil de usar e cheio de funcionalidades que vão facilitar sua vida. Baixe agora mesmo pelo Google Play ou APP 
Store!
Lembre-se que acessando www.senff.com.br você pode consultar sua fatura, limites, saldos, alterar seu vencimento e muito mais!
E também pode enviar sua solicitação, comprovante de pagamento ou documento pendente através do Fale Conosco. É simples e rápido!
Importante: esse e-mail é automático e não deve ser respondido. Em caso de dúvidas, acesse nosso site www.senff.com.br e clique em Fale com a Senff.
Também estamos a sua inteira disposição em nossas redes sociais (Facebook, Blog, Twitter e Instagram).
Conte sempre conosco.
Atenciosamente,
Central de Atendimento Senff
www.senff.com.br

https://expresso.pr.gov.br/expressoMail1_2/index.php

1 of 1 28/06/2019 14:23

700
57

Inserido ao protocolo 15.843.489-0 por: Ricardo Andre Borges em: 01/07/2019 11:26.



ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "atendimento" <atendimento@senff.com.br>
Para: ricardoaborges@seap.pr.gov.br
Data: 26/06/2019 14:24
Assunto: Re: Contratação Emergencial - Manutenção da Frota
Olá, tudo bem?
Ficamos muito felizes pelo contato.
Recebemos sua solicitação e já estamos verificando. Entraremos em contato o mais breve possível. Para agilizar, se ainda não informou nos responda 
com seu CPF e telefone com DDD.
O aplicativo Senff Clientes é muito fácil de usar e cheio de funcionalidades que vão facilitar sua vida. Baixe agora mesmo pelo Google Play ou APP 
Store!
Lembre-se que acessando www.senff.com.br você pode consultar sua fatura, limites, saldos, alterar seu vencimento e muito mais!
E também pode enviar sua solicitação, comprovante de pagamento ou documento pendente através do Fale Conosco. É simples e rápido!
Importante: esse e-mail é automático e não deve ser respondido. Em caso de dúvidas, acesse nosso site www.senff.com.br e clique em Fale com a Senff.
Também estamos a sua inteira disposição em nossas redes sociais (Facebook, Blog, Twitter e Instagram).
Conte sempre conosco.
Atenciosamente,
Central de Atendimento Senff
www.senff.com.br
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "EMPRESAS Atendimento" <Atendimento.EMPRESAS@sodexo.com>
Para: "ricardoaborges@seap.pr.gov.br" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>
Data: 24/06/2019 19:06
Assunto: Read: Contratação Emergencial - Manutenção da Frota
________________________________
This e-mail, attachments included, is confidential. It is intended solely for the addressees. If you are not an intended recipient, any use, copy or 
diffusion, even partial of this message is prohibited. Please delete it and notify the sender immediately. Since the integrity of this message cannot be guaranteed on the Internet, SODEXO cannot therefore be considered liable for its content.
Ce message, pieces jointes incluses, est confidentiel. Il est etabli a l'attention exclusive de ses destinataires. Si vous n'etes pas un destinataire, toute utilisation, copie ou diffusion, meme partielle de ce message est interdite. Merci de le detruire et d'en avertir immediatement 
l'expediteur. L'integrite de ce message ne pouvant etre garantie sur Internet, SODEXO ne peut etre tenu responsable de son contenu.
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "GARBO DOS SANTOS Juliana" <j.santos@sodexo.com>
Para: "ricardoaborges@seap.pr.gov.br" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>
Com Cópia: "MARGY Elisa" <elisa.margy@sodexo.com>
Data: 25/06/2019 13:52
Assunto: RES: Contratação Emergencial - Manutenção da Frota
Anexos: image001.jpg (1 KB)

Prezado Ricardo, boa tarde!

Agradecemos o contato, bem como o convite para participar dessa contratação emergencial, entretanto, a SODEXOtrabalha apenas com o Gerenciamento para aquisição de combustíveis em rede credenciada, não temos os serviços degerenciamento da manutenção corretiva conforme é solicitado.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Atenciosamente,

Juliana Garbo dos Santos
Mercado Público
Vice-Presidência Comercial

Sodexo Benefícios e Incentivos
Com:    + 55 11 3594-7863
j.santos@sodexo.com

De: Ricardo Andre Borges <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>Enviada em: terça-feira, 25 de junho de 2019 12:23ºPara: MARGY Elisa <elisa.margy@sodexo.com>Assunto: Fw: Contratação Emergencial - Manutenção da Frota

Olá!

Prezada Elisa,

Encaminho para sua apreciação o Ofício 172 convidando a SODEXO a participar do processo de contratação emergencialpara gestão da manutenção da frota.

Enviei o mesmo e-mail para empresas@sodexo.com, atendimento.empresas@sodexo.com entretanto nos responderamque não seria com eles.

Atenciosamente,
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---------- Mensagem encaminhada ----------Remetente: "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>Data: 24/06/2019 19:01Assunto: Contratação Emergencial - Manutenção da FrotaPara: empresas@sodexo.com, atendimento.empresas@sodexo.comCom Cópia: "Adriane Zaninelli Barbieri" <adrianezaninelli@seap.pr.gov.br>, "Marco Antonio Ramos"<marcoramos@seap.pr.gov.br>

Boa tarde!

Prezado(a) Senhor(a):

Comunicamos a esta empresa que o Governo do Estado do Paraná procederá Contratação Emergencial para Gestão daManutenção da Frota, conforme informações técnicas constantes no Termo de Dispensa e minuta do contrato anexo aopresente, juntamente do Ofício com a data para abertura dos envelopes das interessadas (27/06/2019) e avaliação dosistema/software das interessadas.

Em caso de dúvidas, estamos a disposição.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE EMAIL.

Cordialmente,
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This e-mail, attachments included, is confidential. It is intended solely for the addressees. If you are not an intended recipient, any use, copy or diffusion, even partial of this message is prohibited.
Please delete it and notify the sender immediately. Since the integrity of this message cannot be guaranteed on the Internet, SODEXO cannot therefore be considered liable for its content.

Ce message, pieces jointes incluses, est confidentiel. Il est etabli a l'attention exclusive de ses destinataires. Si vous n'etes pas un destinataire, toute utilisation, copie ou diffusion, meme partielle de
ce message est interdite. Merci de le detruire et d'en avertir immediatement l'expediteur. L'integrite de ce message ne pouvant etre garantie sur Internet, SODEXO ne peut etre tenu responsable de
son contenu.
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "EMPRESAS Atendimento" <Atendimento.EMPRESAS@sodexo.com>
Para: "ricardoaborges@seap.pr.gov.br" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>
Data: 26/06/2019 14:29
Assunto: Read: Re: Contratação Emergencial - Manutenção da Frota
________________________________
This e-mail, attachments included, is confidential. It is intended solely for the addressees. If you are not an intended recipient, any use, copy or 
diffusion, even partial of this message is prohibited. Please delete it and notify the sender immediately. Since the integrity of this message cannot be guaranteed on the Internet, SODEXO cannot therefore be considered liable for its content.
Ce message, pieces jointes incluses, est confidentiel. Il est etabli a l'attention exclusive de ses destinataires. Si vous n'etes pas un destinataire, toute utilisation, copie ou diffusion, meme partielle de ce message est interdite. Merci de le detruire et d'en avertir immediatement 
l'expediteur. L'integrite de ce message ne pouvant etre garantie sur Internet, SODEXO ne peut etre tenu responsable de son contenu.
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "KAFSKI Evandro Kechinski" <Evandro.Kafski@edenred.com>
Para: "ricardoaborges@seap.pr.gov.br" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>
Data: 24/06/2019 19:04
Assunto: Read: Contratação Emergencial - Manutenção da Frota
A sua mensagem
   Para: KAFSKI Evandro Kechinski   Assunto: Contratação Emergencial - Manutenção da Frota   Enviado: segunda-feira, 24 de junho de 2019 12:30:58 (UTC-09:00) Tempo Universal Coordenado-09
 foi lida em segunda-feira, 24 de junho de 2019 13:02:51 (UTC-09:00) Tempo Universal Coordenado-09.

https://expresso.pr.gov.br/expressoMail1_2/index.php

1 of 1 28/06/2019 14:23

707
62

Inserido ao protocolo 15.843.489-0 por: Ricardo Andre Borges em: 01/07/2019 11:26.



ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "RODRIGUES Charles Daniel Hansen" <Charles.Rodrigues@edenred.com>
Para: "ricardoaborges@seap.pr.gov.br" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>
Data: 25/06/2019 21:46
Assunto: Lida: Contratação Emergencial - Manutenção da Frota
A sua mensagem:
   Para: RODRIGUES Charles Daniel Hansen   Assunto: Contratação Emergencial - Manutenção da Frota   Enviado: segunda-feira, 24 de junho de 2019 18:30:58 (UTC-03:00) Brasilia
 foi lida em: terça-feira, 25 de junho de 2019 21:45:06 (UTC-03:00) Brasilia.
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Vitor Flores de Deus" <vitor.deus@valecard.com.br>
Para: ricardoaborges@seap.pr.gov.br
Data: 24/06/2019 18:41
Assunto: Re: Contratação Emergencial - Manutenção da Frota
Olá Prezado(a)!
Estarei ausente da empresa até o dia 30/06.
Favor encaminhar seus e-mails para licitacoes@valecard.com.br.
Até breve!
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Fernando Augusto Lewek" <fernando.lewek@maxifrota.com.br>
Para: "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>
Data: 25/06/2019 14:39
Assunto: Enc: Esclarecimentos - Dispensa de Licitação - Governo do Paraná

Anexos:

image001.png (1 KB)
image002.png (666 B)
image005.png (822 B)
image006.png (740 B)
image004.png (846 B)
image008.jpg (6 KB)
Outlook-1516715423.png (44 KB)

PSC.......
Atenciosamente,

Fernando Lewek
Executivo de Relacionamento

Tel.: 41 2106 6986  l  Cel.: 41 99135 1347

De: Thiago Paranhos de Moraes SouzaEnviado: terça-feira, 25 de junho de 2019 13:05Para: Fernando Augusto LewekCc: Loel Fernando R. Vaz; Raphael OlintoAssunto: Esclarecimentos - Dispensa de Licitação - Governo do Paraná

Caro Lewek, bom dia!

Conforme conversamos, peço, por gentileza, solicitar esclarecimentos em relação aos seguintes itens:

15.1. Ao oferecer a sua proposta, a empresa deverá preencher, obrigatoriamente todos os campos constantes da Proposta dePreço, com observância das especificações contidas neste Termo de Dispensa e seus ANEXOS.

Questionamento: Não consta anexo referente a Proposta de Preço no Termo de Dispensa, razão pela qual não sabemos quaisinformações (“campos”) devem ser fornecidas.  Nesse contexto, gostaríamos de saber como a empresa convidada deveráapresentar sua proposta de preço? Quais informações devem conter, obrigatoriamente, na referida proposta?

1.3.1.8. As empresas deverão apresentar a relação dos compromissos assumidos que importem diminuição da capacidadeoperativa ou absorção da disponibilidade financeira, calculada em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade derotação.

Questionamento: A relação dos compromissos assumidos refere-se aos contratos em vigor com a administração pública em gerale com a iniciativa privada?
Por sua vez, consoante os termos do Acórdão 2247/2011-Plenário do TCU, verifica-se que “a exigência em questão, além deencontrar amparo legal, teria por finalidade avaliar a real capacidade de a empresa cumprir satisfatoriamente o objeto licitado,considerando os compromissos já assumidos noutras avenças. Ressaltou, entretanto, que ‘a Lei [8.666/1993] estabelece que adiminuição da capacidade operativa ou da disponibilidade financeira decorrentes de outros compromissos assumidos deve ser
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avaliada em relação ao patrimônio líquido da empresa, pois, conforme apontaria a doutrina, ‘objetiva verificar se os dadoscontábeis não estão prejudicados em função de fatos supervenientes’. Sendo assim, ainda consoante o relator, ‘a relação decompromissos apenas poderá referir-se a eventos posteriores à data de apuração do balanço’, pois, ‘a empresa pode ter ampliado omontante de seus compromissos após o balanço, tanto quanto pode ter ampliado sua disponibilidade de recursos’. Logo, deve serassegurado às licitantes demonstrar que os compromissos supervenientes não reduziram o montante do patrimônio líquido, demodo a continuar a preencher os requisitos do edital”.
Nesse contexto, e considerando que a relação de compromissos apenas poderá referir-se a eventos posteriores à data de apuraçãodo balanço, gostaríamos de saber se o fornecimento de uma declaração, informando que os compromissos assumidos pela empresaNÃO importaram na diminuição da capacidade operativa ou absorção da disponibilidade financeira, supre a necessidade dofornecimento da relação destacada no item 1.3.1.8?

Atenciosamente,

Thiago Paranhos
Advogado
Cel.: 71 9 9189-0382| Tel.: 71 3340.4947 | Tel.: 71 3340.1000

thiago.paranhos@maxifrota.com.br

https://expresso.pr.gov.br/expressoMail1_2/index.php

2 of 2 28/06/2019 14:43

711
65

Inserido ao protocolo 15.843.489-0 por: Ricardo Andre Borges em: 01/07/2019 11:26.



ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "HC Centro Automotivo" <servicohc@gmail.com>
Para: ricardoaborges@seap.pr.gov.br
Data: 26/06/2019 09:40
Assunto: EDITAL
Bom dia,
Solicito o edital referente a licitação do estado.
--Hc centro AutomotivoOrçamentos ComprasContato:3038-4409Rua Olavo Bilac,1265 Centro  
Cascavel-PR
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Ricardo André Borges
Assessoria - Deto
41 3313.6003
ricardoaborges@seap.pr.gov.br
Rua Jacy Loureiro de Campos, S/nºCentro Cívico | Curitiba | 80530140

Visite a Página da SEAP:
www.administracao.pr.gov.br/

ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Mauro Jagher - Bracov" <mauro.jagher@bracov.com.br>
Para: "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>
Com Cópia: "Adriane Zaninelli Barbieri" <adrianezaninelli@seap.pr.gov.br>, "Marco Antonio Ramos" <marcoramos@seap.pr.gov.br>
Data: 26/06/2019 14:48
Assunto: Re: Contratação Emergencial - Manutenção da Frota
Anexos: Outlook-az5gbg41.png (95 KB)

Outlook-grb0cjck.png (62 KB)
Prezado Ricardo, boa tarde!
Agradecemos pelo envio do convite. A Brasil Convênios não opera com manutenção de frotas. 
Na área de abastecimento, disponibilizamos o Cartão Infrota Combustível.
Na área de benefícios, disponibilizamos:
Cartão Alimentação e refeição;Cartão Farmácia;Cartão Cultura;Cartão Premium;Cartão Presente;Cartão Multi;Cartão Executivo.

Atenciosamente,

De: Ricardo Andre Borges <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 26 de junho de 2019 14:24:17
Cc: Adriane Zaninelli Barbieri; Marco Antonio Ramos
Assunto: Re: Contratação Emergencial - Manutenção da Frota
Boa Tarde!
Prezado(a) Senhor(a):
Encaminhamos em anexo o comunicado de ajustes realizados no termo de dispensa disponibilizado anteriormente.
Att.,
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Ricardo André Borges
Assessoria - Deto
41 3313.6003
ricardoaborges@seap.pr.gov.br
Rua Jacy Loureiro de Campos, S/nºCentro Cívico | Curitiba | 80530140

Visite a Página da SEAP:
www.administracao.pr.gov.br/

Em 24/06/2019 às 18:52 horas, "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br> escreveu:Boa tarde!

Prezado(a) Senhor(a):
Comunicamos a esta empresa que o Governo do Estado do Paraná procederá Contratação Emergencial para Gestão daManutenção da Frota, conforme informações técnicas constantes no Termo de Dispensa e minuta do contrato anexo aopresente, juntamente do Ofício com a data para abertura dos envelopes das interessadas (27/06/2019) e avaliação dosistema/software das interessadas.
Em caso de dúvidas, estamos a disposição.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE EMAIL.

Cordialmente,
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "KAFSKI Evandro Kechinski" <Evandro.Kafski@edenred.com>
Para: "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>
Com Cópia: "RODRIGUES Charles Daniel Hansen" <Charles.Rodrigues@edenred.com>, "Adriane Zaninelli Barbieri"

<adrianezaninelli@seap.pr.gov.br>, "Marco Antonio Ramos" <marcoramos@seap.pr.gov.br>
Data: 25/06/2019 18:20
Assunto: RES: Contratação Emergencial - Manutenção da Frota

Anexos:

image009.png (391 KB)
image002.png (14 KB)
image004.png (2 KB)
image006.png (2 KB)
image008.png (3 KB)
image010.jpg (17 KB)

Prezado Ricardo, boa tarde.

Agradecemos a oportunidade, porém após reunião da diretoria de manutenção da Ticket Log ficou decidido que não seráapresentado proposta para a contratação emergencial em questão. Para esta contratação se faz necessário a contrataçãode equipe dedicada para o atendimento dos mais de 18 mil veículos do Governo do Estado do Paraná,  e o custo  destaoperação seria muito elevado para um período de contrato máximo de seis meses, podendo ser inclusive menor.Também a forma de remuneração disposta no termo de referência não garante efetiva receita, não sendo possívelgarantir a cobertura dos custos desta operação, custos financeiros para manter uma operação de quase R$ 5.000.000,00de faturamento mensal e também a rentabilização esperada para uma operação deste porte com tamanha entregatécnica.

Desejamos sucesso nesta contratação e permanecemos a disposição para futuras contribuições.

Evandro Kechinski Kafski
Diretoria Mercado Público

Tel.  +55 51-99103 0559
evandro.kafski@edenred.com

ticketlog.com.br
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De: Ricardo Andre Borges <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>Enviada em: segunda-feira, 24 de junho de 2019 18:31Para: KAFSKI Evandro Kechinski <Evandro.Kafski@edenred.com>Cc: RODRIGUES Charles Daniel Hansen <Charles.Rodrigues@edenred.com>; Adriane Zaninelli Barbieri<adrianezaninelli@seap.pr.gov.br>; Marco Antonio Ramos <marcoramos@seap.pr.gov.br>Assunto: Contratação Emergencial - Manutenção da Frota

Boa tarde!

Prezado(a) Senhor(a):

Comunicamos a esta empresa que o Governo do Estado do Paraná procederá Contratação Emergencial para Gestão daManutenção da Frota, conforme informações técnicas constantes no Termo de Dispensa e minuta do contrato anexo aopresente, juntamente do Ofício com a data para abertura dos envelopes das interessadas (27/06/2019) e avaliação dosistema/software das interessadas.

Em caso de dúvidas, estamos a disposição.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE EMAIL.

Cordialmente,
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Resolução SEAP nº. 3.069/2019

O  SECRETÁRIO  DE  ESTADO  DA  ADMINISTRAÇÃO  E  DA
PREVIDÊNCIA, no uso das atribuições legais e considerando o disposto  na Lei
Estadual  nº  19.848,  de  03  de  maio  de  2019,  e  considerando  o  que  consta  no
protocolo nº 15.843.489-0,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, para comporem a Comissão de
Avaliação  do  Sistema,  da  Dispensa  de  Licitação  nº  10.126  cujo  objeto  é  a
contratação de empresa gerenciadora de frota,  para proceder  através da gestão
compartilhada a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos
veículos  da  frota  da  Administração  Direta  e  Indireta  do  Governo  do  Estado  do
Paraná:

I - Servidor da SEAP – Ricardo André Borges RG nº 7.900.609-2
II - Servidor da CELEPAR – Márcio Luiz Hein, RG nº 5.423.744-8 
III - Servidor da SESP – Lanes Randal Prates Marques - RG nº 19719642
IV - Servidor do DER – Rosenir Santos de Oliveira - RG nº 1.053.110-1
V - Servidor da SESA- Ivânio Eduardo Peloso - RG nº 5.799.938-1

Parágrafo único – A Comissão será presidida pelo servidor Ricardo André Borges e
nas suas ausências ou impedimentos, pelo servidor Lanes Randal Prates Marques.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Curitiba, 25 de junho de 2019.

Reinhold Stephanes
Secretário de Estado da Administração e da Previdência

Rua Jacy Loureiro de Campos S/N I Palácio das Araucárias I Centro Cívico I Curitiba/PR I  CEP 80.530-915 I 41 3313.6264 I 3313.6670              www.administracao.pr.gov.br

Inserido ao Documento 38183 por Leticia Silvati da Silva em: 25/06/2019 16:41. Assinado por: REINHOLD STEPHANES em: 25/06/2019 16:54. Para mais informações acesse:

https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: 3ba6c82356e7c9eacfdedfc6732b4b22
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Tipo documento Número documento 27284516000161

Nome

Fornecedor

Período publicação : de até

Data de Início Impedimento: de até

Data de Fim Impedimento: de até

Pesquisa Impedidos de L ic i tar

Pesquisar

Cadastro Impedidos Licitar e Contratar https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx
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LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da... http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offs...

1 of 1 01/07/2019 10:23
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Usuário: RICARDO ANDRE BORGESFornecedor (NOVO) > Consultas > Consulta a Fornecedores > Consulta Geral
home v1_14_12_52 (8080) - 01/07/2019 - 20:00 

Exibir Dados Cadastrais de Fornecedor

CNPJ 27.284.516/0001-61
Tipo de Credenciamento: Completo
Situação: Válido até 24/06/2020
Data de Criação: 24/04/2018
Data de Validade do Cadastro: 24/06/2020
Razão Social MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA
Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
Consignatária: Não
Enquadramento Técnico:

Pessoa Jurídica
Fantasia: MAXIFROTA
Porte da Empresa: OUTROS
Inscrição Estadual: 139.094.509
Inscrição Municipal: 594.041/001-13
Junta Comercial: 29204391606 Estado: BA

Responsável Área Comercial: Henrique Avelino dos Anjos
Telefone Área Comercial: 71 3340-1092

Endereço
Logradouro: Rua Francisco Gonçalves 01 sala 1206
Bairro: Comércio
CEP: 40.015-090
Cidade: Salvador UF: BA
Telefone
DDD Telefone Fax
71 3340-1092
71 991862957

E-Mail
E-Mail
izabel.barros@nutricash.com.br
nchenriqueavelino@nutricash.com.br
ncsantana@nutricash.com.br

Atividades Econômicas
Principal CNAE Denominação Situação

8299-7/02 Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares Sem Pendência
6619-3/99 Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente Sem Pendência
8299-7/99 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente Sem Pendência

Linhas de Fornecimento
Tipo Grupo Classe Descrição
Serviço 01 0134 Serviços de aquisição e gerenciamento de abastecimento de combustível

Informações Financeiras
Ano de Referência: 2018
Capital Social - Valor: 10.000.000,00 Data de Registro: 07/11/2018
    Ativo Circulante: 75.718.068,46
    Ativo Realizável a Longo Prazo: 0,00
    Ativo Não-Circulante: 162.786,12
    Ativo Total: 75.880.854,58
    Passivo Circulante: 59.834.470,10
    Passivo Não Circulante: 564.786,17
    Passivo Total: 75.880.854,58
    Receita Operacional Bruta - ROB:

Índices Econômicos
    LT - Índice de Liquidez Geral: 1,2536
    ILC - Índice de Liquidez Corrente: 1,2655
    IET - Índice de Endividamento Total: 0,7960
    ISG - Índice de Solvência Geral: 1,2563

Entidades Profissionais e Fiscalizadoras
Entidade Registro

Catálogo de Itens Fornecedor (NOVO) Fase Interna Fase Externa Contratos Sair

GMS - Gestão de Materiais e Serviços http://www.gms.pr.gov.br/gms/consultarFornecedor.do?action=pesquisar
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19 - Conselho Regional de Administração - CRA 03939
Responsáveis Técnicos

CPF Nome Entidade Registro
823.234.533-00 Loel Fernando Ribeiro Vaz 19 - Conselho Regional de Administração - CRA 20248

Sócios
CPF/CNPJ Nome/Razão Social Sócio/Dirigente em
25.185.820/0001-26 CANOPUS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A
42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
297.961.480-72 Rosane de Freitas Mânica

Dirigentes
CPF Nome Cargo Sócio/Dirigente em
875.053.045-34 José Paulo de Freitas Guimarães Júnior Administrador
297.961.480-72 Rosane de Freitas Mânica Sócio-Administrador

Representantes
CPF Nome Procuração
506.865.775-15 Henrique Avelino dos Anjos Procuração do Representante Henrique Avelino dos Anjos
013.118.355-98 Rafael Santos Vieira Santana Procuração do Representante Rafael Santos Vieira Santana

Domicilios Bancários
Principal Código Banco Banco Agência Nome da Agência N.º Conta

1 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 2967-x BB 21122-2
Ocorrências

Fornecedor sem ocorrências registradas em 02/07/2019 17:56
Autorização para acesso aos dados pela Internet

CPF Nome Login
013.118.355-98 Rafael Santos Vieira Santana 01311835598

Habilitação

Habilitação: Habilitação Jurídica - Documentação
Exibir Documento Número Anexo Emissão Vencimento CPF/CNPJ

Contrato Social 97852743 01.4.1 4º
Alteração
contratual -
Maxifrota.pdf

24/04/2019

Cédula de Identidade dos Diretores/Gerentes 01372349806 CNH - José
Paulo de Freitas
Guimarães
Junior.pdf

24/07/2015 21/07/2020 875.053.045-34

Cédula de Identidade dos Diretores/Gerentes 11410936-26 RG Rosane
Manica - Atual
(2).pdf

30/11/2012 297.961.480-72

Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil 0 Declaração -
Maxifrota.pdf

23/04/2019 22/04/2020

Prova dos administradores em exercício 29204391606 01.2. 2º
Alteração
contratual -
Maxifrota.pdf

07/11/2017

Habilitação: Qualificação Econômica e Financeira - Documentação
Exibir Documento Número Anexo Emissão Vencimento CPF/CNPJ

Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis, Termo de Abertura e
Encerramento

2018 Balanço - MX
2018
(Novo).pdf

31/12/2018 30/05/2020

Certidão Negativa de Falência e Concordata 003707012 05. Certidão de
Concordata e
Falência -
Maxifrota.pdf

25/06/2019 25/07/2019

Habilitação: Regularidade Fiscal - Documentação
Exibir Documento Número Anexo Emissão Vencimento CPF/CNPJ

Alvará de
funcionamento

8A10CD8D8234BCF3CA6DE21BE878D1 Alvará 2019.pdf 02/01/2019 31/12/2019

Cadastro
Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ

27284516000161 CNPJ.pdf 17/09/2018 17/09/2019 27.284.516/0001-61

Cadastro de
Pessoa Física -
CPF do
proprietário

29796148072 RG Rosane Manica - Atual (2).pdf 26/04/2019

Cadastro de
Pessoa Física -
CPF dos
Diretores/Gerentes

87505304534 José Paulo Júnior - CNH vigente.pdf 24/07/2015
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v1_14_12_52 (8080) topo

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas -
CNDT

167706748 CNDT - Maxifrota.pdf 13/02/2019 11/08/2019

Certidão
Negativa de
Tributos Estaduais
(UF de Origem)

20191378382 Certidão Estadual - MX.pdf 23/05/2019 22/07/2019

Certidão
Negativa de
Tributos Estaduais
no Estado do
Paraná

019763970-92 Certidao_Estadual_Maxifrota - PR.pdf 15/04/2019 13/08/2019

Certidão
Negativa de
Tributos Municipais

8075.43BE.62C2.3F10.9C39.1C38. Certidão Municipal - MX.pdf 23/05/2019 21/08/2019

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

8856.C367.0541.6505 Certidao_Negativa_de_Debitos_Federais_e_Divida_Ativa_da_Uniao_Maixfrota_Nova.pdf 07/06/2019 04/12/2019

Fundo de
Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS

2019062103002244784420 08. FGTS - Maxifrota.pdf 25/06/2019 20/07/2019

Inscrição no
Cadastro de
Contribuinte
Municipal

97665769762F2E187B6AE0B5B0649F Inscrição Municipal 2019.pdf 02/01/2019 31/12/2019
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Autos n°0001204-45.2019.8.16.0179  

 
1. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico e 

Pagamento por Consignação com pedido de tutela de urgência, proposta pelo 
ESTADO DO PARANÁ em face de JMK SERVIÇOS S/A, sob o argumento da existência 
de vícios e irregularidades na repactuação ocorrida no final de 2018, pois, dentre outras 
alegações, sustenta que não houve a demonstração analítica da variação dos custos da 
empresa a fim de justificar o requerimento de aumento dos preços em 40%, abrangeu 
retroativamente os primeiros 12 meses do contrato, os quais deveriam ser fixos e 
irreajustáveis conforme a cláusula 8.1 do Contrato, violou o artigo 80, parágrafo primeiro do 
Decreto Estadual n. 4.993/2016, além da inexistência de formalização da repactuação 
tampouco Termo Aditivo. Requereu, em sede de tutela de urgência o reconhecimento do 
depósito judicial do valor da nota fiscal 104.532 no valor de R$ 7.503.800,82 como 
pagamento por consignação, afastando-se os efeitos da mora, determinação à Ré para 
que comprove a manutenção da operacionalidade do sistema de gestão, o pagamento 
das oficinas credenciadas, além de ter retornado ao cumprimento de  70% as ordens de 
serviço abertas e, em caso de não comprovação,  a autorização, pugnou pelo pagamento 
diretamente às oficinas credenciadas dos valores devidos pela JMK referentes a novas 
de ordens de serviço ou de ordens já iniciadas cujo pagamento não foi realizado, 
respeitando-se os valores do contrato original e abatendo-se tais pagamentos dos 
valores devidos à JMK. Efetuou o depósito do valor indicado em seq. 9.1. 

 A Ré compareceu espontaneamente ao processo em seq. 10, 
insurgindo-se ao pedido de tutela de urgência, por considerar impossibilidade do 
ESTADO impugnar em Juízo os seus próprios atos, sob pena de caracterização do venire 
contra factum proprium, eis que não esgotou a instância administrativa. Sustenta a 
impossibilidade do depósito judicial da nota fiscal 104.532, diante da validade da 
repactuação e a fim de evitar prejuízo ao repasse dos valores às oficinas credenciadas. 
Argumenta, ainda, que o atraso no repasse destes valores aos credenciados ocorreu 
devido à inadimplência do Estado do Paraná, impugnando também o pedido de 
pagamento direto dos valores às oficinas credenciadas, tendo em vista a 
impossibilidade técnica-operacional e financeira. Acostou mais documentos no seq. 11. 
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O despacho de seq. 12 determinou a intimação do Autor a se 
manifestar. 

A Ré ofereceu contestação com reconvenção em seq. 22. 
Manifestação do Estado do Paraná em seqs. 24 e 26, oportunidade em 

que desistiu de parte do pedido no que tange à comprovação da possibilidade da 
manutenção da operacionalidade do sistema de gestão, comprovação do pagamento 
das oficinas credenciadas e do retorno da média de cumprimento de 70% das ordens de 
serviço abertas. Informou, ainda o requerimento da Ré no Protocolo 15.805.449-3 
perante à Secretaria de Administração e Previdência quanto ao interesse do Estado na 
manutenção do contrato, tendo em vista a deflagração da Operação Peça-Chave na 
esfera criminal. 

Durante a conclusão do processo, foi juntada petição pela Ré em seq. 
27, concordando com parte do pedido inicial, relativo ao pagamento direto de valores 
devidos às oficinas, referentes a novas ordens de serviço ou a ordens de serviço já 
iniciadas para as quais ainda não houve pagamento pelo ESTADO à JMK, 
resguardando-se seu direito ao recebimento dos valores ajustados nos contratos 
particulares com as oficinas. 

É o relato do necessário. 
 
2. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 
resultado útil do processo (artigo 300 do CPC), sendo vedada a concessão da tutela de 
urgência quando houver perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

A probabilidade do direito (...) -se em uma cognição sumária, 
que é uma cognição menos aprofundada em sentido vertical, constituindo uma etapa do 
caminho do magistrado rumo à cognição exauriente  
(...)1 

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (...)
estar fundado em elementos objetivos, capazes de serem expostos de forma racional, não 
                                                
1 [1] Marinoni, Luiz Guilherme, Tutela de urgência e Tutela de Evidência. 1 ed. P. 131. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2017.  
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em meras conjecturas de ordem subjetiva. De qualquer modo, basta evidenciar a 
probabilidade da ocorrência do dano ou do ato contrário ao direito, demonstrando-se 
circunstâncias que indiquem uma situação de perigo capaz de fazer surgir dano ou ilícito 
no curso do processo(...)."2 

No caso em tela, ao menos em juízo de cognição sumária, entendo 
presentes os requisitos para a concessão da tutela pretendida.  

Não obstante a complexidade dos fatos a serem dirimidos na presente 
ação e que dependem de extensa dilação probatória, como, por exemplo, a 
inadimplência alegada por ambas as partes, verifica-se, em análise perfunctória que a 
etapa comporta, a probabilidade do direito do Autor. 

Efetivamente, da análise dos documentos anexados ao processo 
pelas partes, há fundamento relevante nas alegações do Estado do Paraná na medida 
em que não há documento que formalize o então deferimento da repactuação pelo 
ex-Secretário de Administração (seq. 1.52), não obstante a realização do 
pagamento de duas das notas fiscais emitidas em decorrência do despacho que 
deferiu a repactuação.  Cabe ressaltar que no documento de seq. 1.54 consta apenas 
um minuta, preenchida parcialmente, relativa ao quarto termo aditivo, sem 
assinaturas, não se caracterizando como documento. 

Desta forma, a ausência do Apostilamento ou de Termo Aditivo 
relativo à repactuação do contrato (seq. 1.54, por si só desautoriza o pagamento 
das notas fiscais, sendo irrelevante o argumento da Ré de que cabia apenas ao Autor 
as assinaturas e publicações dos atos. Veja-se, que se trata de ato inexistente, podendo-
se afirmar que a diligência da formalização da repactuação competia a ambas as partes, 
visto que nenhuma firmou qualquer instrumento de pactuação.  

Apenas por esse argumento se verifica que, em análise superficial, há 
relevantes indícios de ilegalidade no ato que deu ensejo ao pagamento das notas fiscais 
objeto da inicial, pois não há instrumento formalizando o despacho que autorizou a 
repactuação. Desta forma, são robustos os argumentos do Estado do Paraná no sentido 
de que o pagamento foi equivocado, eis que não obedeceu ao devido procedimento, 
                                                
2 [2] Marinoni, Luiz Guilherme, Tutela de urgência e Tutela de Evidência. 1 ed. P. 128. São Paulo: Editora Revista dos Tribunai s, 
2017.  
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uma vez que foram pagas duas notas fiscais, no valor de R$7.523.007,94 e de R$ 
3.210.695,53, em dezembro de 2018, sem que fosse formalizado qualquer termo 
Aditivo ao Contrato ou mesmo Apostilamento (quanto à necessidade de um ou de 
outro a matéria pertence ao mérito). 

Ressalto que as argumentações das partes relativas ao adimplemento 
do contrato, eventual necessidade e possibilidade da repactuação ora questionada são 
matérias a serem relegadas ao mérito, pois dependerão de instrução probatória, 
incompatível com a análise nesta fase inicial. Por isto, as argumentações da defesa nos 
sequenciais 10 e 11, principalmente no que tange à licitude e regularidade da 
repactuação devem ser apreciadas no mérito. 

No caso em tela, diferentemente do alegado pela Ré em sua 
manifestação de seq. 10, caso o Autor aguardasse o término da Sindicância 
administrativa e abertura de processo administrativo para tomar providências relativas 
à continuidade dos serviços públicos essenciais e à probidade necessária à gestão da 
coisa pública, haveria que efetuar o pagamento da terceira nota fiscal autorizada por 
despacho do ex-Secretário da Administração e Previdência , sobre o  qual há fortes 
indícios de inobservância do procedimento legal, gerando ônus maior aos cofres 
públicos, pois se trata de valor expressivo (R$ 7.503.800,82). Além disso, maior atenção 
deve ser dispensada pelo fato de que os valores foram pagos pelo Estado mediante a 
abertura de crédito suplementar (seq. 1.62), contrariando o disposto na Resolução 
1497/SEFA que havia bloqueado a emissão de empenhos e liquidações.   
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Importante consignar, inclusive, como medida acauteladora da 
administração pública a recente anulação do despacho do ex-Secretário da 
Administração que autorizou a repactuação, mesmo contrariamente a todos os 
pareceres técnicos emitidos, pelo atual Secretários de Estado. 

Observe-se que, relativamente à defesa da Ré no sentido de que a 
falha na prestação do objeto contratual (atualmente há mais de 3500 veículos atrelados 
à segurança pública e mais de 300 atrelados à saúde em oficinas credenciadas da JMK) 
decorre do inadimplemento do Autor, em um primeiro momento não está 
suficientemente comprovada, uma vez que, embora haja notas cujos pagamentos 
estejam em atraso, há ampla divergência em relação ao montante, pois a Ré afirma que 
o Autor estaria inadimplente em R$ 10.074.448,09 (dez milhões e setenta e quatro mil, 
quatrocentos e quarenta e oito reais e nove centavos), todavia inclui no cálculo o valor 
depositado judicialmente correspondente à nota fiscal cuja origem se discute nesta 
ação. Assim, afirma o Autor que o valor devido seria de R$ 3.203.215,35 e estão 
atrasados porque se referem a notas fiscais não atestadas porque o serviço não ocorreu 
a contento ou a notas fiscais emitidas há menos de 30 dias. 

Logo, verifica-se que mesmo considerando a existência de valores 
inadimplidos pelo Estado do Paraná, estes são mínimos em relação aos valores já 
adimplidos na relação contratual (planilha trazida pelo Estado na página 50 da petição 
inicial, seq. 1.1): 

 

 
 
Assim sendo, em cognição superficial que a análise da tutela de 

urgência enseja, não há como imputar o atraso no pagamento das oficinas 
credenciadas da JMK ao inadimplemento do Estado, notadamente porque conforme 
documento acostado pelo Autor em seq. 24.4, entre 2015 e 2018, a JMK recebeu R$ 
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166.590.503,34, tendo repassado apenas R$ 153,322,621,11 às Oficinas e no ano 
corrente a Ré recebeu R$ 8.355.302,89, tendo repassado apenas R$ 3.323.435,75 às 
Oficinas. Logo, há probabilidade do direito também quanto aos valores pagos à Ré e 
não repassados às oficinas credenciadas, cuja diferença corresponde a R$ 5.031.867,14. 
Desta forma, aparentemente, a inadimplência da Ré em relação à prestação de serviços 
e ausência de repasse de valores às oficinas não pode ser atribuída ao Estado do Paraná, 
eis que, reitero, em uma análise inicial, há valor superavitário na relação de repasses 
Estado x JMK e deficitário na relação JMK x Oficinas credenciadas. 

 

 
O perigo de dano está presente na medida em que inúmeros serviços 

públicos de substancial importância estão negligenciados em razão da ausência de 
repasse dos valores correspondentes à prestação do serviço às oficinas que realizam o 
conserto dos veículos da frota estadual oficial, pois milhares de viaturas policiais, 
ambulâncias, e todos os demais veículos que integram a frota e que atendem ao 
interesse público estão parados, sem os devidos reparos e manutenções. Em 
decorrência, a população é a maior refém desta situação, pois suporta os maiores danos 
decorrentes da ausência ou redução da prestação de serviços imprescindíveis e 
essenciais, como atendimentos emergenciais de saúde, segurança, educação, entre 
inúmeros outros listados no seq. 24.  
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Assim, a medida buscada pelo Estado do Paraná para efetuar o 
pagamento diretamente às oficinas credenciadas, até o final do contrato ou do 
processo licitatório deve ser autorizada, a fim de resguardar o interesse público e a 
continuidade da prestação de serviços público essenciais, conforme acima discorrido. 
Corrobora-se a necessidade de tal medida ainda pela comunicação a este Juízo (além 
da notoriedade deste fato) quanto à deflagração da Operação Peça- Chave, visando à 
apuração de eventuais crimes cometidos em relação ao contrato em análise. 

 
3. Diante de todo o exposto, defiro a tutela de urgência para: 
 
- autorizar o recebimento do depósito de sequencial 9.2, corresponde 

ao montante da nota fiscal 104532, como  pagamento por 
consignação, afastando-se quaisquer efeitos da mora em relação 
a esta quantia; 

- autorizar o Estado do Paraná a pagar diretamente às oficinas 
credenciadas os valores a elas devidos pela JMK referentes a novas 
ordens de serviço (iniciadas a partir do 16o dia após o prazo do item 
2) ou a ordens de serviço já iniciadas para as quais ainda não houve 
pagamento pelo Estado do Paraná à JMK, resguardado à Ré o 
direito a eventuais  valores ajustados no contrato inicial sem a 

 e abatendo-se tais pagamentos dos valores 
devidos à JMK, devendo, para tanto, operacionar tais pagamentos 
de forma a assegurar a transparência dos pagamentos realizados 
e serviços prestados. 

 
4. Homologo, ainda, a desistência parcial do pedido em relação ao 

pedido c , conforme petição de seq. 24.1. 
5. Deixo de designar audiência de conciliação prévia, porquanto o 

direito tutelado não admite auto composição (artigo 334, §4º, do CPC). 
6.  Diante do comparecimento espontâneo da Ré e apresentação de 

contestação com reconvenção, resta suprida a citação.  
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7. Intime-se o Autor-reconvindo o réu para, querendo, impugnar a 
contestação e oferecer resposta à contestação no prazo 30 (trinta dias), nos termos dos 
artigos 183 e 335, do CPC, com a advertência do artigo 344, do mesmo Código. 

8. Após, intime-se a Ré para querendo, impugnar a contestação à 
reconvenção, caso seja apresentada. 

9. Na sequência, intimem-se as partes para que especifiquem, no 
prazo comum de 05 (cinco) dias, as provas que desejam produzir, de forma minuciosa e 
demonstrando sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

10. Por fim, dê-se vista dos autos ao Ministério Público em atuação no 
patrimônio público. 

11. Independentemente do contido no item 10, encaminhe-se, 
imediatamente, cópia da presente decisão à Promotoria de Proteção ao Patrimônio 
Público, diante de indícios do cometimento de crimes de responsabilidade. 

Intimem-se. Diligências necessárias. 
 

Curitiba, 31 de maio de 2019. 
 

Diele Denardin Zydek 
Juíza de Direito Substituta 

 
 
 
 
 

954
82

Inserido ao protocolo 15.843.489-0 por: Ricardo Andre Borges em: 03/07/2019 14:36.



ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Adriane Zaninelli Barbieri" <adrianezaninelli@seap.pr.gov.br>
Para: infraestrutura@sad.pe.gov.br, marcelo.coelho@sad.pe.gov.br
Com Cópia: "Marco Antonio Ramos" <marcoramos@seap.pr.gov.br>, "Ricardo Andre Borges"

<ricardoaborges@seap.pr.gov.br>
Data: 28/06/2019 17:50
Assunto: Confirmação da emissão de atestado de capacidade técnica pela SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO

ESTADO DE PERNAMBUCO
Anexos: Atestado 1.pdf (2.2 MB)

Atestado 3.pdf (2.0 MB)
À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCOGerente Geral de Serviços Corporativos
Aos Cuidados do Sr. Marcelo Vasconcelos Coelho
Boa Tarde!

Solicito a gentileza de confirmar se os atestados em anexo foram efetivamente emitidos poresse órgão ou não.
A empresa Maxifrota Serviços  de Manutenção de Frota Ltda participou de procedimentoemergencial para contratação de empresa gerenciadora de frota, para proceder através dagestão compartilhada a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dosveículos da frota Oficial do Governo do Estado do Paraná, e apresentou os mesmos na suahabilitação.
Atenciosamente,
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Marcelo Coelho" <marcelo.coelho@sad.pe.gov.br>
Para: "'Adriane Zaninelli Barbieri'" <adrianezaninelli@seap.pr.gov.br>
Data: 01/07/2019 09:19 (agora)
Assunto: RES: Confirmação da emissão de a testado de capacidade técnica pe la SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO D O ESTADO DE PERNAMBUCO

Prezada Adriane,

Em resposta ao ques onamento, confirmo a emissão dos atestados por esta Secretaria de Administração acerca dos serviços
prestados pela Empresa MaxiFrota ao Governo do Estado de Pernambuco.

At.te.,

Marcelo V. Coelho
Gerente Geral de Serviços Corpora vos do Estado
Secretaria de Administração de Pernambuco
Fone: 81 31837777 / 984942082

De: Adriane Zaninelli Barbieri [mailto:adrianezaninelli@seap.pr.gov.br]
Enviada em: sexta-feira, 28 de junho de 2019 17:51
Para: infraestrutura@sad.pe.gov.br; marcelo.coelho@sad.pe.gov.br
Cc: Marco Antonio Ramos; Ricardo Andre Borges
Assunto: Confirmação da emissão de atestado de capacidade técnica pela SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO

À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Gerente Geral de Serviços Corporativos

Aos Cuidados do Sr. Marcelo Vasconcelos Coelho

Boa Tarde!

Solicito a gentileza de confirmar se os atestados em anexo foram efetivamente emitidos poresse órgão ou não.
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A empresa Maxifrota Serviços  de Manutenção de Frota Ltda participou de procedimentoemergencial para contratação de empresa gerenciadora de frota, para proceder através dagestão compartilhada a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dosveículos da frota Oficial do Governo do Estado do Paraná, e apresentou os mesmos na suahabilitação.

Atenciosamente,
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Adriane Zaninelli Barbieri" <adrianezaninelli@seap.pr.gov.br>
Para: mforte@neoenergia.com
Com Cópia: "Marco Antonio Ramos" <marcoramos@seap.pr.gov.br>, "Ricardo Andre Borges"

<ricardoaborges@seap.pr.gov.br>
Data: 28/06/2019 17:27
Assunto: Confirmação da emissão de atestado de capacidade técnica pela COELBA
Anexos: Atestado 4.pdf (1.1 MB)
À COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBADiretoria executiva de Recursos Serviços Gerais
Aos Cuidados do Sr. Milton César A. Forte
Boa Tarde!

Solicito a gentileza de confirmar se o atestado em anexo foi efetivamente emitido por esseórgão ou não.
A empresa Maxifrota Serviços  de Manutenção de Frota Ltda participou de procedimentoemergencial para contratação de empresa gerenciadora de frota, para proceder através dagestão compartilhada a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dosveículos da frota Oficial do Governo do Estado do Paraná, e apresentou o mesmo na suahabilitação.
Atenciosamente,
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Milton Forte" <mforte@neoenergia.com>
Para: "Adriane Zaninelli Barbieri" <adrianezaninelli@seap.pr.gov.br>
Com Cópia: "Marco Antonio Ramos" <marcoramos@seap.pr.gov.br>, "Ricardo Andre Borges"

<ricardoaborges@seap.pr.gov.br>
Data: 03/07/2019 11:22 (1 minuto atrás)
Assunto: RES: Confirmação da emissão de atestado de capacidade técnica pela COELBA

Anexos:
image001.jpg (2 KB)
image002.png (248 B)
image003.png (4 KB)
image004.png (3 KB)
image005.png (4 KB)

Bom dia!

Sim, atesto que o referido atestado foi emi do e assinado por mim.

Atenciosamente,

         Milton César Alves Forte
Diretoria Executiva de Recursos

         Serviços Gerais

Av. Edgard Santos, 300. Narandiba, Salvador ? BA
CEP - 41181-900

Telefone Fixo: + 55 (71) 3370-5321 (71) 99963-8984

         Email: mforte@neoenergia.com

Siga nossos perfis nas redes sociais:

P PRESERVE O MEIO AMBIENTE. SÓ IMPRIMA ESTE E-MAIL SE FOR INDISPENSÁVEL.
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PROTECT THE ENVIRONMENT. PRINT THIS E-MAIL ONLY IF EXTREMELY NECESSARY.

                               PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE. IMPRIMA ESTE MENSAJE SÓLO EN CASO NECESARIO.

De: Adriane Zaninelli Barbieri [mailto:adrianezaninelli@seap.pr.gov.br]
Enviada em: sexta-feira, 28 de junho de 2019 17:28
Para: Milton Forte
Cc: Marco Antonio Ramos; Ricardo Andre Borges
Assunto: Confirmação da emissão de atestado de capacidade técnica pela COELBA

À COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
Diretoria executiva de Recursos Serviços Gerais

Aos Cuidados do Sr. Milton César A. Forte

Boa Tarde!

Solicito a gentileza de confirmar se o atestado em anexo foi efetivamente emitido por esseórgão ou não.

A empresa Maxifrota Serviços  de Manutenção de Frota Ltda participou de procedimentoemergencial para contratação de empresa gerenciadora de frota, para proceder através dagestão compartilhada a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dosveículos da frota Oficial do Governo do Estado do Paraná, e apresentou o mesmo na suahabilitação.

Atenciosamente,
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Adriane Zaninelli Barbieri" <adrianezaninelli@seap.pr.gov.br>
Para: uaaf.rj@icmbio.gov.br
Com Cópia: "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>, "Marco Antonio Ramos" <marcoramos@seap.pr.gov.br>
Data: 03/07/2019 13:50 (26 minutos atrás)
Assunto: Fw: Confirmação da emissão de atestado de capacidade técnica pelo ICMBIO
Anexos: Atestado 2.pdf (1.2 MB)
Prezada Senhora Ludmila, boa tarde!

Solicito a gentileza de confirmar se o atestado em anexo foi efetivamente emitido por esse órgão ou não.
A empresa Maxifrota Serviços  de Manutenção de Frota Ltda (Nutricash Serviços LTDA) participou de procedimento emergencial paracontratação de empresa gerenciadora de frota, para proceder através da gestão compartilhada a prestação de serviços de manutençãopreventiva e corretiva dos veículos da frota Oficial do Governo do Estado do Paraná, e apresentou o mesmo na sua habilitação.
Atenciosamente,

---------- Mensagem encaminhada ----------Remetente: "Adriane Zaninelli Barbieri" <adrianezaninelli@seap.pr.gov.br>Data: 28/06/2019 17:59Assunto: Confirmação da emissão de atestado de capacidade técnica pelo ICMBIOPara: marcelo.salerno@icmbio.gov.brCom Cópia: "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>, "Marco Antonio Ramos" <marcoramos@seap.pr.gov.br>
AO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBio
Aos cuidados do Sr. Marcelo SalernoCoordenador de Administração
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Boa Tarde!

Solicito a gentileza de confirmar se o atestado em anexo foi efetivamente emitido por esse órgão ou não.
A empresa Maxifrota Serviços  de Manutenção de Frota Ltda (Nutricash Serviços LTDA) participou de procedimento emergencial paracontratação de empresa gerenciadora de frota, para proceder através da gestão compartilhada a prestação de serviços de manutençãopreventiva e corretiva dos veículos da frota Oficial do Governo do Estado do Paraná, e apresentou o mesmo na sua habilitação.
Atenciosamente,
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "UAAF RIODEJANEIRO" <uaaf.rj@icmbio.gov.br>
Para: "Adriane Zaninelli Barbieri" <adrianezaninelli@seap.pr.gov.br>
Com Cópia: "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>, "Marco Antonio Ramos" <marcoramos@seap.pr.gov.br>
Data: 03/07/2019 14:15 (agora)
Assunto: Re: Confirmação da emissão de atestado de capacidade técnica pelo ICMBIO
Prezada Sra. Adriane, boa tarde!
Confirmamos a emissão do Atestado de Capacidade Técnica em referência, em decorrência do Contrato nº 49/2012 (Processo Administrativo02070.001246/2012-42).

Atenciosamente,
Ludmilla FrançaSetor de Contratos da UAAF-6/DIPLAN/ICMBio

De: Adriane Zaninelli Barbieri <adrianezaninelli@seap.pr.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 3 de julho de 2019 13:50
Para: UAAF RIODEJANEIRO
Cc: Ricardo Andre Borges; Marco Antonio Ramos
Assunto: Fw: Confirmação da emissão de atestado de capacidade técnica pelo ICMBIO
Prezada Senhora Ludmila, boa tarde!

Solicito a gentileza de confirmar se o atestado em anexo foi efetivamente emitido por esse órgão ou não.
A empresa Maxifrota Serviços  de Manutenção de Frota Ltda (Nutricash Serviços LTDA) participou de procedimento emergencial paracontratação de empresa gerenciadora de frota, para proceder através da gestão compartilhada a prestação de serviços de manutençãopreventiva e corretiva dos veículos da frota Oficial do Governo do Estado do Paraná, e apresentou o mesmo na sua habilitação.
Atenciosamente,
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Adriane Zaninelli Barbieri
Assessoria - Deto
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Adriane Zaninelli Barbieri
Assessoria - Deto
41 3313.6002
adrianezaninelli@seap.pr.gov.br
Rua Jacy Loureiro de Campos, S/nºCentro Cívico | Curitiba | 80530140

---------- Mensagem encaminhada ----------Remetente: "Adriane Zaninelli Barbieri" <adrianezaninelli@seap.pr.gov.br>Data: 28/06/2019 17:59Assunto: Confirmação da emissão de atestado de capacidade técnica pelo ICMBIOPara: marcelo.salerno@icmbio.gov.brCom Cópia: "Ricardo Andre Borges" <ricardoaborges@seap.pr.gov.br>, "Marco Antonio Ramos" <marcoramos@seap.pr.gov.br>
AO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBio
Aos cuidados do Sr. Marcelo SalernoCoordenador de Administração

Boa Tarde!

Solicito a gentileza de confirmar se o atestado em anexo foi efetivamente emitido por esse órgão ou não.
A empresa Maxifrota Serviços  de Manutenção de Frota Ltda (Nutricash Serviços LTDA) participou de procedimento emergencial paracontratação de empresa gerenciadora de frota, para proceder através da gestão compartilhada a prestação de serviços de manutençãopreventiva e corretiva dos veículos da frota Oficial do Governo do Estado do Paraná, e apresentou o mesmo na sua habilitação.
Atenciosamente,
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 Departamento de Gestão do Transporte Oficial 
DESPACHO Nº: 032/2019 – SEAP/DETO 
Protocolo nº: 15.843.489-0 
Interessado: Departamento de Gestão do Transporte Oficial  
Assunto: Solicita autorização para iniciar procedimento de dispensa de licitação para contratar, 
emergencialmente, empresa para gerenciar a manutenção da frota de veículos oficiais do Estado. 
Data: 03/07/2019 

 

1 

Senhor Secretário: 
 
 Considerando a situação crítica do Contrato Administrativo nº 256/2015, firmado 
entre o Governo do Estado do Paraná, por intermédio desta Pasta, e a empresa JMK SERVIÇOS 
S/A, que culminou com a instauração de processo administrativo para a rescisão do referido 
instrumento contratual (fls.938 a 944). 

 
Considerando que atualmente existe uma demanda represada de cerca de 5.576 

(cinco mil quinhentos e setenta e seis) veículos com ordens de serviço em aberto, nos mais diversos 
status (lançada, orçamentação, análise DETO, análise Órgão usuário, autorizada a execução e/ou 
em execução) aguardando para realizarem manutenção nos mais diversos municípios do Estado. 

 
Considerando que, em face desta situação caótica, a 5ª Vara da Fazenda Pública 

de Curitiba, nos autos nº 0001204-45.2019.8.16.0179, deferiu a tutela de urgência para “[…] 
autorizar o Estado do Paraná a pagar diretamente às oficinas credenciadas os valores a elas 
devidos pela JMK […]”, e assim dar vazão à execução dos devidos de reparos e manutenção de 
veículos essenciais aos serviços públicos de substancial importância, os quais encontravam-se 
inoperantes, fato este que demonstra ser imprescindível uma solução imediata por parte da 
Administração, a fim de evitar maiores danos à população (fls. 946 a 954). 

 
Considerando que o procedimento licitatório protocolado sob o nº 15.709.851-9 

que visa a contratação de idêntico objeto, encontra-se em trâmite aguardando conclusão, sem que 
haja neste momento, data precisa para tanto (fls. 945). 
 

Considerando a contínua e ininterrupta necessidade de prestar atendimento às 
demandas de manutenção preventiva e corretiva de uma frota estimada de 18.000 (dezoito mil) 
unidades, entre veículos, motocicletas, equipamentos agrícolas, rodoviários e similares, 
embarcações e similares, atualmente em uso por 48 (quarenta e oito) órgãos usuários do citado 

970
93

Inserido ao protocolo 15.843.489-0 por: Ricardo Andre Borges em: 03/07/2019 15:11. Assinado por: MARCO ANTONIO RAMOS em: 03/07/2019 15:13. Para mais
informações acesse: http://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: cac6dc68d51c369096720785d7ad844f



 
 
 
 
 

 Departamento de Gestão do Transporte Oficial 
DESPACHO Nº: 032/2019 – SEAP/DETO 
Protocolo nº: 15.843.489-0 
Interessado: Departamento de Gestão do Transporte Oficial  
Assunto: Solicita autorização para iniciar procedimento de dispensa de licitação para contratar, 
emergencialmente, empresa para gerenciar a manutenção da frota de veículos oficiais do Estado. 
Data: 03/07/2019 

 

2 

contrato, a fim de prevenir futuros e incalculáveis prejuízos aos serviços essenciais à coletividade 
em especial das áreas de Segurança e Saúde. 

 
Com fundamento no artigo 34, IV da Lei Estadual nº 15.608/2007, em data de 

24.06.2019, foi autorizado por Vossa Excelência, que o Departamento de Gestão do Transporte 
Oficial – DETO, iniciasse as tratativas necessárias à contratação emergencial pelo período de 
até 180 (cento e oitenta) dias, ou até conclusão do certame licitatório em andamento, o que 
ocorrer primeiro, da prestação de serviços de gerenciamento da manutenção, com fornecimento 
e implantação de sistema informatizado e integrado (ambiente web), que compreenda o controle e 
gestão compartilhada, bem como a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da 
frota mediante Rede Credenciada, para atender os veículos, embarcações e equipamentos que 
compõem a frota do Poder Executivo do Estado do Paraná (fls. 639 a 641). 

 
Assim, a partir de estudos técnicos tendo por base modelos em uso por outros 

entes da Federação, bem como, pesquisa junto a empresas do ramo que atuam no mercado, este 
DETO desenvolveu o Termo de Dispensa nº 10.126/2019, estabelecendo os requisitos para a 
contratação e execução do objeto, o qual segue devidamente autorizado pela autoridade 
competente (fls. 04 a 143). 

 
Visando dar total transparência ao ato da contratação emergencial, e permitir a 

participação do maior número possível de interessados, a SEAP divulgou no seu sítio eletrônico 
(www.administracao.pr.gov.br) e no portal Compras Paraná (http://www.comprasparana.pr.gov.br/) 
(fls. 688 a 691) o Termo de Dispensa, bem como, o DETO convidou 11 (onze) empresas do ramo 
de atividade para apresentarem proposta comercial, sendo: (1) Prime Consultoria e Assessoria 
Empresarial Ltda. – fls. 660; (2) Ticket Soluções HDFGT S/A – fls. 661; (3) MaxiFrota Serviços de 
Manutenção de Frota Ltda – fls. 662; (4) VALECARD - TRIVALE Administração Ltda – fls. 663; (5) 
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO – fls. 664; (6) Senff Administradora de 
Cartões – fls. 665; (7) Bracov – fls. 666; (8) CTF – fls. 666; (9) ECX – fls. 666; (10) POLICARD – fls. 
666; (11) SODEXO – fls. 667 e 668. 
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 Departamento de Gestão do Transporte Oficial 
DESPACHO Nº: 032/2019 – SEAP/DETO 
Protocolo nº: 15.843.489-0 
Interessado: Departamento de Gestão do Transporte Oficial  
Assunto: Solicita autorização para iniciar procedimento de dispensa de licitação para contratar, 
emergencialmente, empresa para gerenciar a manutenção da frota de veículos oficiais do Estado. 
Data: 03/07/2019 
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Apenas as empresas Ticket Soluções HDFGT S/A e Companhia Brasileira de 
Soluções e Serviços – ALELO, fls. 715 e 693, respectivamente, manifestaram expressamente não 
ter interesse na contratação. A empresa Bracov informou não atuar na área de manutenção veicular 
(fls. 713) e, as demais não se manifestaram. 

 
Na sessão pública para abertura dos envelopes e entrega da documentação 

habilitatória, realizada em data de 27.06.2019 às 09:00, que encontra-se disponível nos links  
c.pr.gov.br/de101262019t1 e c.pr.gov.br/de101262019t2, compareceram as empresas (1) Prime 
Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. – fls. 906 e 907, e, (2) MaxiFrota Serviços de 
Manutenção de Frota Ltda – fls. 906 e 907, sendo que apenas a MaxiFrota apresentou proposta 
comercial, consistente na Taxa de Administração Negativa de R$ 15,00 (quinze reais) por ordem 
de serviço executada. Foram avaliados os documentos de habilitação apresentados pela empresa, 
conforme disposto no Anexo 13, os quais foram considerados regulares e desta forma, a mesma foi 
habilitada – fls. 908. 

 
Ato contínuo, a empresa foi convidada a demonstrar o seu Sistema de Gestão de 

Manutenção para ser avaliado por Comissão designada pela Resolução nº 3.069/2019 (fls. 722) 
especificamente para este fim, tendo ao final alcançado 68 (sessenta e oito) pontos e considerada 
apta à contratação. 

 
Salienta-se que nas sessões para apresentação da proposta comercial e para 

avaliação técnica do Sistema de Gestão, a empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial 
Ltda. registrou as seguintes questões: 

 
1. Prazo entre a comunicação da dispensa e a abertura da sessão: 
 
Neste quesito, cabe esclarecer que tão logo o processo foi autorizado pelo senhor 

Secretário de Estado (19.06.2019 – 18:06:58’), o DETO empenhou-se em encaminhar o convite às 
empresas do ramo, identificadas via internet, sendo inclusive a empresa Prime Consultoria e 
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 Departamento de Gestão do Transporte Oficial 
DESPACHO Nº: 032/2019 – SEAP/DETO 
Protocolo nº: 15.843.489-0 
Interessado: Departamento de Gestão do Transporte Oficial  
Assunto: Solicita autorização para iniciar procedimento de dispensa de licitação para contratar, 
emergencialmente, empresa para gerenciar a manutenção da frota de veículos oficiais do Estado. 
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Assessoria Empresarial Ltda., a primeira a recebê-lo (18:26); em seguida, as empresas Ticket 
(18:30); MaxiFrota (18:36); ValeCard – Trivale (18:40); Alelo (18:43); Senff (18:47) e demais 
empresas, a partir das 18:52, conforme demonstram os e-mails às fls. 660 a 668. 

 
Ademais, trata-se de uma contratação emergencial, não havendo nenhum prazo 

legal preestabelecido para tanto, como acontece em outras modalidades licitatórias, afinal, é uma 
situação urgente e excepcional que exige celeridade em todas as suas etapas, sob pena de 
descontinuidade da prestação de serviços de manutenção veicular à frota pública, com 
consequentes prejuízos à Administração Pública e à coletividade que deixa de ser assistida pela 
ausência de veículos não manutenidos, os quais, são essenciais às atividades fins dos Órgãos 
usuários, como por exemplo, ambulâncias, viaturas policiais, veículos de combate a incêndio, SIATE, 
dentre outros, bem como colocando em risco a atuação de agentes públicos, uma vez que muitas 
das viaturas estão sem a devida manutenção. 

 
2. Veracidade de 01 dos atestados de capacidade técnica apresentado: 

 
Em respeito ao exposto pela empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial 

Ltda. que suscitou dúvida quanto à veracidade do atestado expedido pela Secretaria da 
Administração da Bahia e apresentado pela MaxiFrota (fls.880), cabe preliminarmente informar, em 
que pese a Prime ter relatado que o documento é da Secretaria da Administração da Bahia, o 
mesmo foi emitido pela Secretaria da Administração de Pernambuco. Sendo assim, o DETO 
diligenciou junto ao Órgão emissor e comprovou a sua autenticidade (fls. 955 a 958), não havendo, 
portanto, qualquer óbice quanto à sua aceitação. Relativamente à solicitação da Prime para que 
fossem apresentadas as Notas Fiscais e Ordens de Serviço executadas pela MaxiFrota referentes 
a este Atestado de Capacidade Técnica, entendeu o DETO, não ser razoável e compatível com a 
Lei, uma vez que o requisito estabelecido no Termo de Dispensa era apenas e tão somente a 
apresentação do atestado com a comprovação mínima da execução do total de 10.100 ordens de 
serviços, não fazendo qualquer menção relativa à apresentação em conjunto com as ordens de 
serviços executadas ou às notas fiscais dela decorrentes. 
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Além do mais, a jurisprudência veda exigência de juntada de notas fiscais como requisito de 
capacidade técnica, senão vejamos: 

 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. ATESTADO DE CAPACIDADE 
TÉCNICA. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. 
ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA ANULAR AS SANÇÕES 
IMPOSTAS E IMPEDIR A SUSPENSÃO DO CREDENCIAMENTO DA 
IMPETRANTE DO SISTEMA DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES. 
Não é lícito à Administração Pública fazer exigência que a lei não faz (artigo 
30, II, da lei nº. 8.666/93). Sendo assim, a vinculação de comprovação da 
capacidade técnica por meio de apresentação das respectivas notas fiscais 
traduz-se ilegal e desarrazoada, violando direito líquido e certo do impetrante. 
(TJAC Tribunal Pleno, MS nº 5011276320108010000/AC, rel. Juiz Arquilau de 
Castro Melo, de 13/04/2011) 
  Neste mesmo sentido, a Corte de Contas da União nos termos do Acórdão 

944/2013-Plenário, TC 003.795/2013-6, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, em data de 
17.4.2013, manifestou que é indevida a exigência de que atestados de qualificação técnica sejam 
acompanhados de cópias das respectivas notas fiscais, visto não estarem estes últimos 
documentos entre os relacionados no rol exaustivo do art. 30 da Lei 8.666/1993. 

 
Inclusive, concernente aos Documentos de Habilitação, item 26 – Da Qualificação 

Técnica, subitem 26.1.2, do Termo de Dispensa, que estabelece: 
 
“Serão aceitos atestados que comprovem a capacidade técnica com a 
execução de no mínimo 10.100 (dez mil e cem) Ordens de Serviço do objeto 
a ser licitado, o que corresponde a 50% do total de Ordens de Serviços 
estimadas para o período de 180 (cento e oitenta) dias. Justifica-se este 
quantitativo em razão da necessidade da Administração assegurar-se que a 
interessada possua efetiva capacidade operacional e não apenas que a sua 
capacidade esteja vinculada à subjetividade do número de veículos que 
compõem as frotas por ela gerenciadas.”  

 
É de fundamental importância registrar que a Administração ao decidir por este 

modelo de atestado, objetivou assegurar-se que as empresas interessadas na contratação 
emergencial, sejam robustas e portadoras de capacidade imediata para executar o quantitativo de 
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serviços que encontram-se represados em decorrência dos problemas vivenciados com a atual 
empresa gerenciadora e por conseguinte com a sua Rede Credenciada. 

 
A expertise exigida para atender no mínimo a 50% do total de ordens de serviços 

estimada para o período de 180 (cento e oitenta) dias, possibilita ao gestor do futuro contrato 
concluir que a mesma possui qualificação e capacitação técnica, por meio da sua Rede Credenciada, 
para suprir a demanda emergencial dos Órgãos usuários do contrato, hoje representada por um 
total estimado de mais de 5.500 (cinco mil e quinhentos) veículos destinados aos mais diversos 
serviços e que aguardam por reparos e manutenção e, enquanto isso não ocorre, reduzem a 
prestação de serviços imprescindíveis e essenciais à comunidade, tais como, atendimentos 
emergenciais de saúde, segurança, educação, dentre outros. 

 
A Lei de Licitações autoriza a Administração a exigir a comprovação da capacita-

ção técnico-operacional, nos termos de seu art. 30, inc. II, e assim aferir se a organização em-
presarial possui aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da contratação. 

 
Em consonância com essa ordem de ideias, o TCU reconheceu, por meio da pu-

blicação da Súmula nº 263, que: 
 

“Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e 
desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação 
da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com carac-
terísticas semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com 
a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.”(grifei)  

Desta maneira, estando devidamente justificada a motivação da decisão 
administrativa para a exigência deste quantitativo mínimo, e, evidenciando-se que o mesmo é 
indispensável à garantia do cumprimento da obrigação assumida pela futura contratada, não há 
afronta à legislação vigente. 
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Em que pese ter sido contestado pela empresa Prime apenas o atestado 

apresentado pela empresa MaxiFrota referente à Secretaria de Administração de Pernambuco, o 
Departamento de Gestão do Transporte Oficial – DETO, como medida de segurança, igualmente 
diligenciou sobre os demais atestados apresentados pela empresa MaxiFrota, tendo constatado a 
veracidade e autenticidade dos mesmos, conforme documentos de fls. 960 a 967. 

 
Ainda, em relação aos questionamentos formulados pela empresa Prime, desta 

feita, na Sessão de Avaliação do Sistema, salienta-se que os mesmos encontram-se respondidos 
na Ata da Comissão que realizou a Prova Técnica do Sistema, contudo, é oportuno complementar, 
que o Termo de Dispensa não estabeleceu pontuação mínima a ser alcançada na avaliação do 
Sistema de Gestão. A mesma objetivava estabelecer critério de classificação entre as propostas 
apresentadas pelas interessadas, conforme se depreende dos itens 1.1.5.2. e 1.1.5.3. do referido 
Termo. Todavia, em face de haver uma única empresa interessada, a pontuação alcançada pela 
Maxi Frota foi suficiente para torná-la apta à contratação. 

 
Por fim, cumpre informar que, para esta contratação emergencial, foi juntado ao 

p. protocolado a documentação orçamentária financeira fornecida pelos Órgão usuários para o 
procedimento licitatório protocolado sob nº 15.709.851-9, ainda em trâmite (fls. 144 a 423), as quais 
já foram objeto de análise da SEFA, conforme Despacho nº 217/2019 – SEFA/GS, do senhor 
Secretário de Estado da Fazenda, que autorizou a efetivação das despesas (fls. 631). Optou-se 
pelo uso desta documentação em face do prazo exíguo para a contratação emergencial pelos fatos 
já elencados, bem como, em razão de se tratar da mesma despesa (gerenciamento da manutenção 
de veicular). 

 
Igualmente informamos que por ocasião do procedimento licitatório protocolado 

sob nº 15.709.851-9, o objeto a ser contratado foi submetido à análise da Diretoria de 
Desenvolvimento da CELEPAR, que em resposta manifestou-se por meio do Ofício nº 103/2019 – 
CETIC/PR fazendo recomendações no tocante às especificações técnicas dos produtos/serviços a 
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serem licitados, as quais já foram devidamente realizadas pelo Departamento de Gestão do 
Transporte Oficial – DETO (fls. 632 a 636). 

 
Desta forma, por todo o exposto, entende-se estarem atendidas as formalidades 

da instrução processual exigidas pelo art. 35, da Lei Estadual nº 15.608/2007, quando se tratar de 
dispensa de licitação. 
 

Atenciosamente, 
  Marco Antonio Ramos Diretor - DETO 
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OFÍCIO N º: 603/2019                                                                               Curitiba, 03 de julho de 2019
Protocolo nº: 15.843.489-0
Assunto: Dispensa de Licitação – Contratação Emergencial

Senhora Procuradora,

Foi  instaurado processo administrativo (protocolo nº 15.809.044-9) para a
rescisão do Contrato nº 256/2015, firmado entre o Estado do Paraná e a sociedade
empresária  JMK  Serviços  S/A,  cujo  objeto  é  a  gestão  compartilhada,  o
recadastramento e a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos oficiais
de órgãos e entidades da Administração Pública estadual.

Cumpre ressaltar  a  atual  contratada encaminhou ofício  a esta Secretaria
informando que, com a deflagração da Operação Peça Chave, não possui condições
de operacionalizar o contrato. Além disso, nos autos nº 001204-45.2019.8.16.0179,
foi concedida a liminar que autoriza o Estado a realizar o pagamento dos valores
devidos pelo JMK diretamente às oficinas.

Nesse sentido, considerando a impossibilidade de interrupção dos serviços
objetos do contrato; bem como o fato do procedimento licitatório (nº 15.709.851-9)
que visa a contratação de idêntico objeto, encontra-se em trâmite,  contudo, sem
data precisa para conclusão, foram iniciadas as tratativas necessárias à contratação
emergencial  da  prestação  de  serviços  de  gerenciamento  da  manutenção,  com
fornecimento e implantação de sistema informatizado e integrado (ambiente web),
que  compreenda  o  controle  e  gestão  compartilhada,  bem como a  prestação  de
serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota mediante Rede Credenciada,
para atender os veículos, embarcações e equipamentos que compõem a frota do
Poder Executivo do Estado do Paraná, pelo período de até 180 (cento e oitenta)
dias, ou até conclusão do certame licitatório em andamento, o que ocorrer primeiro. 

Excelentíssima Senhora,
Letícia Ferreira da Silva
Procuradora-Geral do Estado
Procuradoria-Geral do Estado do Paraná
Nesta capital

Rua Jacy Loureiro de Campos S/N I Palácio das Araucárias I Centro Cívico I Curitiba/PR I  CEP 80.530-915 I 41 3313.6264 I 3313.6670              www.administracao.pr.gov.br

978
94

Inserido ao protocolo 15.843.489-0 por: Amanda Vanzella Gonçalves em: 03/07/2019 17:18. Assinado digitalmente por: REINHOLD STEPHANES em: 03/07/2019 17:33.
Para mais informações acesse: http://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: 9d28daba4fd76fb0d59dee578a1c6567



À  luz  do  exposto,  visando  dar  seguimento  à  contratação  emergencial,
encaminha-se o presente protocolado, para que, nos termos do inciso X, do art. 35
da Lei Estadual nº 15.608/2007, seja realizada a análise jurídica quanto à dispensa
de licitação.

Atenciosamente,

Reinhold Stephanes
Secretário de estado da Administração e da Previdência
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
GABINETE DO PROCURADOR

Protocolo: 15.843.489-0

Assunto:
Solicita autorização para iniciar procedimento de dispensa
de licitação para contratar, emergencialmente, empresa
para gerenciar a manutenção da frota de veículos oficiais
do Estado.
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO TRANSPORTE OFICIALInteressado:
03/07/2019 17:42Data:

DESPACHO
Encaminhe-se, com urgência, à PRC.

Claudia de Souza Haus
Chefe de Gabinete - PGE
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ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA CONSULTIVA

PROTOCOLO Nº 15.843.489-0
INTERESSADO: Departamento de Gestão do Transporte Oficial - DETO
DESPACHO Nº 268/2019 – PRC/PGE

Senhor Procurador-Chefe da PRC/PGE,

Trata-se de protocolado visando a contratação emergencial de empresa
para  prestação  de  serviços  de  gerenciamento  da  manutenção,  com
fornecimento  e  implantação  de  sistema  informatizado  e  integrado
(ambiente web), que compreenda o controle e gestão compartilhada, bem
como a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da
frota  mediante  Rede  Credenciada,  para  atender  os  veículos,
embarcações e equipamentos que compõem a frota do Poder Executivo
do Estado do Paraná.

Entretanto, para viabilizar a análise jurídica, faz-se necessária: 

1. A juntada da minuta  do contrato  a ser  celebrado com a empresa
selecionada pela Pasta, devidamente preenchida e na sua versão final;

2. A prestação de esclarecimento quanto ao quantitativo de veículos a
serem  alvo  de  manutenção,  vez  que,  ao  que  parece,  toda  a  frota
compreendida pelo Contrato Administrativo nº 256/2015 seria abarcada
pelo contrato emergencial. Entretanto, nos moldes do art. 34, inciso IV, da
Lei  Estadual  nº  15.608/2007,  apenas  é  autorizada  a  contratação
emergencial  para  os  bens  necessários  ao  atendimento  da  situação
emergencial1. Assim, deve a Pasta esclarecer: a) se toda a frota estará

1 Lei Estadual nº 15.608/2007, Art. 34, IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, 
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento 
da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação 
dos respectivos contratos;

1
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ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA CONSULTIVA

PROTOCOLO Nº 15.843.489-0
INTERESSADO: Departamento de Gestão do Transporte Oficial - DETO
DESPACHO Nº 268/2019 – PRC/PGE

coberta  pelo  contrato  emergencial;  e  b)  se  todos  os  veículos  são
necessários ao atendimento da situação emergencial.

À origem para ciência e providências cabíveis.

Curitiba, 04 de julho de 2019.

Igor Pires Gomes da Costa 
Procurador do Estado do Paraná

1. Visto.
2. Encaminhe-se ao DETO/SEAP.

Bruno Assoni
Procurador-Chefe da PRC/PGE

2
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 ESTADO DO PARANÁ  SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA - SEAP 
 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO TRANSPORTE OFICIAL - DETO 
 

Protocolo n° 15.843.489-0 Dispensa de Licitação n° 10.126/2019 (página 1 de 20) 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10126/2019 
CONTRATO EMERGENCIAL N° 1292/2019 

 
 
CONTRATANTE: O GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, por intermédio da Secretaria de Estado da 
Administração e da Previdência – SEAP e demais Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta, 
Autárquica e Fundacional, relacionados no Anexo 14 do Termo de Dispensa nº 10.126/2019 
representados pelas autoridades signatárias. 
 
 
CONTRATADA: MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA, inscrita no CNPJ sob 
o n.º 27.284.516/0001-61, com sede na Rua Francisco Gonçalves, 01, Edf. Reitor Miguel Calmon, sala 
1206, Comércio, Salvador, Bahia,   neste ato representada por Rosane de Freitas Mânica, inscrita no CPF 
sob o n.º 297.961.480-72, portadora do RG n.º 11410936 26, expedido pela SSP/BA, residente e 
domiciliada na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Av. Tancredo Neves, nº 1672, 4º andar, Caminho 
das Árvores, CEP 41.820-02, e-mail rosane@nutricash.com.br e telefone (71) 3340-1021.  
 1. OBJETO: 
Contratação Emergencial de empresa para prestação de serviço comum de gerenciamento da 
manutenção, com fornecimento e implantação de sistema informatizado e integrado (ambiente web), que 
compreenda o controle e gestão compartilhada, bem como, a prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva da frota mediante Rede Credenciada, para atender os veículos, embarcações e 
equipamentos que compõem a frota do Poder Executivo do Estado do Paraná, conforme descrito no 
Termo de Dispensa. 
 
 
2. FUNDAMENTO: 
Este contrato decorre da Dispensa de Licitação nº 10.126/2019, objeto do processo administrativo n.º 
15.843.489-0 e anexos do Termo de Dispensa abaixo relacionados que passam a integrar o presente 
contrato, conforme autorização publicada em Diário Oficial do Estado nº XXXXXXXX, de XXXXXXXX 
ANEXO 1 – Funcionalidades Mínimas do Software 
ANEXO 2 – Check-list para avaliação do Sistema 
ANEXO 3 – Fluxo do Processo de Manutenção 
ANEXO 4 – Número Mínimo Inicial De Credenciadas 
ANEXO 5 – Máquinas e Equipamentos 
ANEXO 6 – Embarcações e Similares 
ANEXO 7 – Motocicletas e Similares 
ANEXO 8 – Veículos Pesados 
ANEXO 9 – Veículos Leves e Médios 
ANEXO 10 – Tabela de Concessionárias por Marca 
ANEXO 11 – Cronograma de Implantação 
ANEXO 12 – Plano de Integração 
ANEXO 13 – Documentos de Habilitação 
ANEXO 14 – Dotações Orçamentárias 
ANEXO 15 – Estimativa de Despesa e Órgãos Usuários 
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 ESTADO DO PARANÁ  SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA - SEAP 
 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO TRANSPORTE OFICIAL - DETO 
 

Protocolo n° 15.843.489-0 Dispensa de Licitação n° 10.126/2019 (página 2 de 20) 
3 PREÇO, VALOR E QUANTITATIVO DO CONTRATO: 
3.1 O Contratante pagará ao Contratado os preços unitários previstos em sua proposta, que é parte 
integrante deste contrato. 3.2 O valor total estimado do contrato é de R$ 38.657.957,20 (trinta e oito milhões, seiscentos e cinquenta 
e sete mil novecentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos). 
3.3 No preço pactuado estão incluídas todas as despesas necessárias à execução do objeto do contrato, 
inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação, além 
dos materiais inerentes à prestação dos serviços contratados.  
4. CONTROLE DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
4.1. A supervisão, orientação e fiscalização dos serviços prestados e materiais fornecidos pela Rede 
Credenciada, conforme objeto da presente contratação, estarão a cargo da CONTRATADA, a qual deverá 
manter Equipe Autônoma de Fiscalização. 
4.1.1. Fiscalizar, mediante Equipe de Fiscalização, se a Rede Credenciada está realizando a prestação 
dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, em conformidade com as diretrizes do contrato, 
manuais dos fabricantes dos veículos e legislação aplicável, de forma regional e equitativa, tomando-se 
por base o total de estabelecimentos credenciados e sua distribuição geográfica. 
4.2. Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução e 
acompanhamento dos serviços descritos no presente Contrato e demais documentos que o integram, é 
reservado à SEAP/DETO o direito de, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais 
ampla e completa fiscalização e/ou Auditoria sobre os serviços prestados. 
4.3. Para cumprimento do disposto na Cláusula 4.2. o ÓRGÃO USUÁRIO, SEAP/DETO deverá: 
a) Ter livre acesso aos locais de execução do serviço; 
b) Exercer a fiscalização do presente contrato, de modo a assegurar seu efetivo cumprimento; 
c) Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, efetivando avaliações 
periódicas. 4.4. Caso entenda necessário, a SEAP/DETO e o ÓRGÃO USUÁRIO representado por seus gestores e 
fiscais poderão verificar “in loco”, as condições estruturais (área física e equipamentos) dos 
estabelecimentos credenciados. Caso seja verificado a inexistência de espaço e condições mínimas 
adequadas à realização dos serviços solicitados, a CONTRATADA será notificada através de relatório de 
deficiências, devendo esta proceder à imediata correção dos problemas apontados, e indicar outro 
estabelecimento que atenda às condições mínimas para execução do serviço solicitado. 4.4.1. A CONTRATADA terá o prazo de até 5 (cinco) dias, após o recebimento do relatório de deficiências, 
para apresentar as devidas justificativas, ou ainda, a comunicação de desligamento da oficina 
credenciada e providenciar a sua substituição. 
4.2. O ÓRGÃO USUÁRIO deverá supervisionar a execução dos serviços prestados pela CONTRATADA, 
podendo rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o contrato. 4.3. As exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser prontamente atendidas 
pela CONTRATADA, sem ônus ao ORGÃO USUÁRIO e nos prazos estabelecidos. 
4.4. É dever da CONTRATADA realizar vistorias e laudos técnicos na hipótese da SEAP/DETO identificar 
inconsistências nos relatórios apresentados ou no resultado da fiscalização interna. 
4.4.1. O ÓRGÃO USUÁRIO e/ou a CONTRATANTE se reserva no direito de solicitar vistoria e laudo 
técnico para esclarecimento de dúvidas quanto a execução do serviço. 4.5. O pagamento das despesas relativas às vistorias e laudos técnicos será realizado exclusivamente 
pela CONTRATADA. 
4.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
 5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DO OBJETO 
5.1. Na data da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá ter no mínimo 50% da Rede 
Credenciada, regionalizada conforme Anexo 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e Cronograma constante no Anexo 11 do 
Termo de Dispensa 
5.2. Após 15 (quinze) dias da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá ter 100% da Rede 
Credenciada, conforme Anexos 4 a 10 e Cronograma constante no Anexo 11 do Termo de Dispensa. 
5.3. A CONTRATADA deverá comprovar nos prazos previstos nos itens 7.2 e 7.3 do Termo de Dispensa 
o efetivo credenciamento dos estabelecimentos, podendo ser por meio de declaração do credenciado, 
termo ou contrato firmado entre as partes. A Administração reserva-se o direito de confirmar a qualquer 
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tempo a veracidade dos documentos apresentados. 
5.4. A CONTRATADA deverá, na assinatura do Contrato, fornecer exemplar eletrônico do manual do 
usuário, em língua portuguesa, com orientações necessárias para a realização de todas as atividades 
afetas aos gestores da frota, em todos os níveis previstos no item 3 do Anexo 1, mantendo-o regularmente 
atualizado, bem como, disponibilizar em ambiente web, videoaula demonstrando na prática, os 
procedimentos a serem adotados pelos ÓRGÃOS USUÁRIOS. 
5.5. A CONTRATADA responsabiliza-se pelo desembolso necessário à implantação do sistema, tais como: 
instalação dos equipamentos de leitura, gravação e transmissão de dados, credenciamento da rede de 
empresas fornecedoras, manutenção do sistema, treinamento do pessoal e fornecimento de manuais de 
operação, despesas relacionadas a “softwares” e outras como: 
5.6. Prestação de assistência técnica de forma a permitir o acesso on-line ao sistema de gerenciamento 
da frota em todas as localidades descritas os Anexos 5 a 9 do Termo de Dispensa. 
5.7. A utilização dos equipamentos será precedida de treinamento específico e obedecerá aos manuais e 
procedimentos que os acompanharem, sendo de responsabilidade da CONTRATADA, a manutenção ou 
substituição dos equipamentos que se mostrarem insatisfatórios à plena execução dos serviços. 
5.8. Todo e qualquer ônus referente a direitos de propriedade industrial, marcas e patentes, segredos 
comerciais e outros direitos de terceiros, bem como a responsabilidade por sua violação, suas 
consequências e efeitos jurídicos, são de responsabilidade da CONTRATADA e sua Rede Credenciada  
se estas tiverem dado causa por sua culpa ou dolo, que deverá por eles responder, e defender a  
CONTRATANTE em juízo, ou fora dele, contra reclamações relacionadas. 
5.9. A execução dos serviços contratados será iniciada no primeiro dia útil após o cumprimento das tarefas 
discriminadas no Cronograma de Implantação – Anexo 11 do Termo de Dispensa. O cumprimento integral 
a que se refere ao item 1, subitens 1, 2, 4, 5 e 6 do Anexo 11 do Termo de Dispensa, tem como base cada 
um dos ÓRGÃOS USUÁRIOS, e não a totalidade de Órgãos integrantes do Contrato. 
5.10. As tarefas constantes no item 1, subitens 1, 2, 4, 5 e 6 do Anexo 11 do Termo de Dispensa podem 
ser segmentadas por ÓRGÃO USUÁRIO, tendo como prioridade as frotas e usuários da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária – SESP e Secretaria de Estado da Saúde – 
SESA. 
 
 
6 FONTE DE RECURSOS: 
6.1 Os recursos orçamentários para fazer frente as despesas da contratação, correrão por conta dos 
Órgãos/Entidades, conforme descrito no Anexo 14 do Termo de Dispensa nº 10126/2019. 
 
 
7 VIGÊNCIA: 
7.1 O contrato terá vigência de até 180 (cento e oitenta) dias, ou até a conclusão do procedimento 
licitatório protocolado sob o nº 15.709.851-9, o que ocorrer primeiro, sendo vedada sua prorrogação, 
conforme preceituado pelo art. 34, IV, da Lei Estadual nº 15.608/2007. 
 
 
8. FORMA DE PAGAMENTO, VALORES DE TAXA, MÃO DE OBRA, MEDIÇÃO E AVALIAÇÃO  DOS 
SERVIÇOS 
A) Da Forma de Pagamento: 
8.1. Fica estabelecido como valor para a Taxa de Administração e Mão de Obra hora/homem os valores  
unitários abaixo estipulados: 
8.1.1. Valor da Taxa de Administração por ordem de serviço executada - R$ -15,00 (quinze reais 
negativos), conforme proposta da empresa MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA 
LTDA datada de 27 de junho de 2019 que passa a integrar o presente contrato. 
8.1.2. Para execução dos serviços de manutenção a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA para fins 
de remuneração da Mão de Obra/Hora Homem à sua Rede Credenciada, os valores máximos abaixo 
especificados: 
a) Valor Mão de Obra/Hora Homem para motocicletas – R$ 46,00 (quarenta e seis reais); 
b) Valor Mão de Obra/Hora Homem para veículos leves/médios – R$ 92,00 (noventa e dois reais); 
c) Valor Mão de Obra/Hora Homem para veículos pesados – R$ 131,00 (cento e trinta e um reais); 
d) Valor Mão de Obra/Hora Homem para equipamentos – R$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais); 
e) Valor Mão de Obra/Hora Homem para embarcações e similares – R$ 197,00 (cento e noventa e sete 
reais); 
8.1.2.1. Os preços unitários para a Mão de Obra/Hora Homem, serão praticados conforme conveniência 
do estabelecimento credenciado, contudo, deverão ser iguais ou inferiores aos preços máximos 
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estabelecidos pela CONTRATANTE no item 8.1.2., acima. 
8.2. Os valores em reais relativos à Taxa de Administração e Mão de Obra/Hora Homem, dispostos no 
item 8.1.1 e 8.1.2 serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato. 8.3. Na execução do contrato o vencedor do certame, por meio de sua rede de estabelecimentos 
credenciados, deve apresentar o percentual mínimo de 12% (doze por cento) de desconto para peças 
de reposição genuínas/originais, parametrizado pelos valores apostos e vigentes na Tabela Referencial 
de Peças XXXXXXX. 
8.4. Na execução do contrato o vencedor do certame, por meio de sua rede de estabelecimentos 
credenciados, deve apresentar o percentual mínimo de 19% (dezenove por cento) de desconto para 
peças de reposição do mercado alternativo, parametrizado pelos valores apostos e vigentes na Tabela 
Referencial de Peças XXXXXXX. 
8.5. Os percentuais estabelecidos nos itens 8.3 e 8.4 são mínimos, não havendo óbice para que o 
estabelecimento credenciado ofereça descontos com percentuais superiores. 
 B) Da Medição dos Serviços: 
8.6. Para medição dos serviços contratados, deverão ser considerados períodos quinzenais de prestação 
de serviços, sendo que a primeira quinzena corresponde ao período 1º ao 15º dia do mês, e a segunda 
ao período do 16º ao último dia do mês. 
8.7. As medições para efeito de pagamento serão realizadas de acordo com os seguintes procedimentos: 
8.7.1. No primeiro dia útil subsequente à quinzena em que foram prestados e faturados os serviços, a 
CONTRATADA deverá disponibilizar via Sistema, relatório analítico das despesas contendo os 
quantitativos totais de cada um dos tipos de serviços realizados (manutenção fornecida e taxa de 
administração), individualizados por ÓRGÃO USUÁRIO e os respectivos valores apurados, contendo no 
mínimo: 
a) Número da ordem de serviço. 
b) Identificação da oficina (razão social, nome fantasia e endereço). 
c) Identificação do órgão / unidade (centralizado ou descentralizado) 
d) Identificação do veículo (marca, tipo, prefixo e placa). 
e) Discriminação e valor das peças utilizadas. 
f) Discriminação do tempo e valor total da Mão de Obra. 
g) Valor total da operação. 
h) Data da abertura da ordem de serviço; 
i) Data da disponibilização dos orçamentos, e o respectivo prazo entre a solicitação e a disponibilização. 
j) Previsão da data da entrega do serviço/veículo informada na fase de orçamentação pelo 
estabelecimento, e o efetivo prazo da conclusão do serviço. 
8.8. Do Pré-faturamento: Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados no relatório, o 
ÓRGÃO USUÁRIO autorizará individualmente cada uma das Ordens de Serviços que compõem o 
faturamento, dentro de 5 (cinco) dias após a disponibilização da informação pela Contratada, para a 
emissão de nota fiscal. 
8.8.1. A ausência da conferência pelo ÓRGÃO USUÁRIO (Departamento, Unidade ou Centro de Custo), 
no prazo estipulado acima, acarretará no bloqueio do lançamento de novas Ordens de Serviços pelo 
mesmo. 
8.9. Em caso de não aceitação do faturamento de uma das Ordens de Serviço, esta não deverá ter a 
respectiva Nota Fiscal/Fatura emitida, até a correção da eventual irregularidade nas informações 
relacionadas. 
8.10. O pagamento será efetuado pelo ÓRGÃO USUÁRIO, através do Sistema Integrado de Finanças 
Públicas – SIAF/PR, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do 
beneficiário em conta do Banco do Brasil S.A., ou outro que venha a ser contratado pelo Estado, em até 
30 (trinta) dias corridos da emissão eletrônica da Nota Fiscal/ Fatura pela CONTRATADA, conforme § 3.º 
do Artigo 18 do Decreto 4993/2016, e obrigações do ÓRGÃO USUÁRIO. 
8.10.1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo 
CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante 
a aplicação da seguinte fórmula: 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
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I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
 

 
8.10.1.1. Para cumprimento do item 8.10.1. a CONTRATADA deverá formalizar o pedido da compensação 
financeira à CONTRATANTE, em processo específico, fundamentando o pleito e demonstrando os 
respectivos valores correspondentes, para fins de análise pelo ÓRGÃO USUÁRIO responsável e o 
encaminhamento das providências pertinentes, se for o caso. 
8.11. A CONTRATADA poderá suspender o acesso do ÓRGÃO USUÁRIO ao Software de Manutenção 
para a realização de transações (solicitação, análise e autorização de execução de ordem de serviço) 
quando houver Nota Fiscal/Fatura em aberto emitida com prazo superior a 50 (cinquenta) dias, desde que tenha efetuado preventivamente comunicado formal, ao Gestor do Contrato do ÓRGÃO USUÁRIO, 
quanto a eminência da suspensão em razão do atraso no pagamento. 
8.11.1 O sistema deverá alertar ao ÓRGÃO USUÁRIO quanto a existência de Nota Fiscal/Fatura vencida 
(emitida há mais de trinta dias), mediante mensagem automática no sistema, informando o número da(s) 
nota(s) fiscal(is), valor e data de emissão. Caso seja impossível listar todas as informações na caixa 
automática, a mensagem disponibilizada deverá ter um link para acesso as informações pelo usuário. 8.11.2. A suspensão no acesso deverá ser realizada somente àquele ÓRGÃO USUÁRIO com Nota 
Fiscal/Fatura vencida sendo que os demais ÓRGÃOS USUÁRIOS em hipótese alguma poderão ser 
afetados pela medida. 
8.11.3. A regularização no acesso deverá ocorrer imediatamente após a quitação (pagamento) pelo 
ÓRGÃO USUÁRIO da Nota Fiscal/Fatura vencida com a situação caracterizada no item 8.11. 
8.12. Para fins de pagamento, a CONTRATADA deverá emitir conforme dados do ÓRGÃO USUÁRIO, 
Nota Fiscal/Fatura quinzenal de prestação dos serviços, acompanhado do relatório constante no item 
8.7.1 de “a” a “j”, acima. 
8.13. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser encaminhada por meio do Sistema da CONTRATADA ao respectivo 
ÓRGÃO USUÁRIO, de acordo com a estrutura administrativa do mesmo (Órgão/Unidade, Departamento 
e/ou Centro de Custo). 8.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável sobre o 
valor da Taxa de Administração. 
8.15. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na 
Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável, cuja alíquota, base de cálculo e valor 
do imposto devido devem estar devidamente destacados na Nota Fiscal/Fatura emitida pela 
CONTRATADA. 
8.16. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 
123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 
regime. O pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial 
de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar e demais 
alterações. 
8.17. Para liberação do pagamento, a CONTRATADA deverá estar com a documentação habilitatória 
abaixo dentro de sua validade, enquanto perdurar a vigência do contrato: 
a) Prova de Regularidade de Cadastro de Licitante junto ao GMS da Secretaria de Estado da 
Administração e da Previdência do Governo do Estado do Paraná. 
b) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
c) Certidão Negativa expedida pelo cartório distribuidor de falência e recuperação judicial do local da sede 
da CONTRATADA. 
d) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 
CONTRATADA. 
e) Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado do Paraná, se a CONTRATADA não estiver 
sediada no Estado do Paraná. 
f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos/CND. 
g) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a 
apresentação do Certificado de Regularidade - CRF. 
8.18. A não apresentação da documentação acima assegura à CONTRATANTE o direito de aplicar 
penalidades previstas na legislação vigente. 
8.19. Para fins de pagamento, somente serão considerados os gastos autorizados e efetivamente 
executados na Rede Credenciada. 
8.20. A remuneração da CONTRATADA será resultante da aplicação da Taxa de Administração sobre 
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cada Ordem de Serviço faturada na quinzena. 
8.21. O valor da Taxa de Administração deverá constar na respectiva Nota Fiscal/Fatura da Ordem de 
Serviço que está sendo cobrada. 8.21.1 Caso a CONTRATADA, por meio de sua Rede Credenciada não apresente os orçamentos 
solicitados pela CONTRATANTE dentro dos prazos estabelecidos no item 9.1.2. do contrato, ficará 
sujeita a glosa correspondente a 5% sobre o valor total da Ordem de Serviço executada, exceto se 
apresentar justificativa fundamentada e aceita pela Administração. 
8.21.2. Caso a CONTRATADA, por meio de sua Rede Credenciada não conclua o serviço de 
manutenção dentro do prazo informado no orçamento, ficará sujeita a glosa correspondente a 5% 
sobre o valor total da Ordem de Serviço executada, exceto se apresentar justificativa fundamentada e 
aceita pela Administração. 
8.21.3. Para demonstração do cumprimento dos prazos, a CONTRATADA deverá apresentar as 
informações conforme consta no item 8.7.1. de “a” até “j”. 
8.21.4. A condição apresentada nos itens acima, estará limitada a 10% das Ordens de Serviço executadas 
mensalmente, para cada uma destas situações. Após, ficará sujeita às sanções administrativas previstas 
na legislação vigente, assegurando-lhe o direito ao devido processo legal. 
  
9. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
 
9.1. São obrigações da CONTRATADA: 
 
9.1.1. A CONTRATADA deverá importar eletronicamente o Cadastro de cada veículo, embarcação ou 
equipamento, em até 02 (dois) dias úteis contados do início da vigência contratual, do sistema de Controle 
de Veículos do Estado – CVD, conforme Anexo 11 do Termo de Dispensa. 
9.1.2. Executar os serviços conforme especificações do presente Contrato e de sua proposta, com o 
perfeito cumprimento das Cláusulas Contratuais, além de fornecer os materiais, equipamentos, sistema 
de gestão da manutenção acessível em ambiente WEB, ferramentas e utensílios inerentes à execução 
do objeto do Contrato; 
9.1.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 
pelo Fiscal do Contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados; 9.1.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), ficando o Contratante 
autorizado a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos ao Contratado, o 
valor correspondente aos danos sofridos; 
9.1.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimento dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor; 9.1.6. Relacionar os trabalhadores que executarão os serviços na sede da CONTRATANTE, além de 
provê-los conforme as exigências de segurança do trabalho, se for o caso; 
9.1.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao 
CONTRATANTE; 
9.1.8. Instruir os trabalhadores que eventualmente executarem os serviços na sede da CONTRATANTE 
quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração; 
9.1.9. Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços; 
9.1.10. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilização do trabalho do 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 9.1.11. Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na disputa; 
9.1.12. Manter atualizado os seus dados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná, 
conforme legislação vigente; 
9.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato; 
9.1.14. Disponibilizar sistema integrado para o gerenciamento da manutenção da frota oficial conforme 
disposto no Anexo 1 do Termo de Dispensa - Funcionalidades do Sistema. 
9.1.15. Além das obrigações previstas neste documento e no art. 22 do Decreto Estadual 4.993, de 31 de 
agosto de 2016, a CONTRATADA deverá demonstrar, nos prazos previstos no Anexo 11 do Termo de 
Dispensa o sistema de gestão compartilhada de controle da frota à CONTRATANTE conforme segue: 
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9.1.16. Capacitar os servidores indicados à prática de funcionamento do sistema de gestão compartilhada 
de manutenção e treinamento contínuo e específico aos ÓRGÃOS USUÁRIOS. 
9.1.17. Execução do Plano de Integração elaborado pela CELEPAR, conforme Anexo 12 do Termo de 
Dispensa. 
9.1.18. Possibilitar a identificação em cada ÓRGÃO USUÁRIO, dos responsáveis pelas solicitações e 
autorizações para execução dos serviços de manutenção na Rede Credenciada, conforme perfis previstos 
no item 3 do Anexo 1 Termo de Dispensa. 
9.1.19. Disponibilizar Rede Credenciada composta por no mínimo 324 (trezentos e vinte e quatro) 
estabelecimentos para o atendimento de veículos leves, médios, pesados e motocicletas, conforme 
distribuição mínima em todo o Estado prevista nos Anexos 4, 7 a 10 do Termo de Dispensa 
9.1.20. Disponibilizar Rede Credenciada composta por no mínimo 30 (trinta) estabelecimentos 
especializados para o atendimento dos serviços de manutenção de máquinas, tratores, 
equipamentos rodoviários, agrícolas e similares e embarcações, (com mecânicos treinados em 
equipamentos com gerenciamento eletrônico e ferramental compatível), podendo ser concessionárias, 
oficinas, centros automotivos e implementadoras que atendam a especificidade do bem a ser manutenido, 
que atendam os serviços de borracharia (recuperação de pneus) e retífica de motores, visando o 
atendimento de todas as marcas constantes dos Anexos 5 e 6 do Termo de Dispensa. 
9.1.20.1. Os estabelecimentos referidos no item 9.1.20. do presente contrato devem ser credenciados 
para o atendimento em âmbito estadual, e quando necessário, o serviço deverá ser prestado em campo, 
pátio do ÓRGÃO USUÁRIO ou outro local indicado pelo mesmo. 
9.1.21. Ampliar e disponibilizar Rede Credenciada, mediante solicitação da SEAP/DETO ou ÓRGÃO 
USUÁRIO no prazo máximo de 15 (quinze) dias do recebimento do pedido. 
9.1.21.1. Na impossibilidade de credenciamento em que o estabelecimento não se enquadra nos critérios 
aqui estabelecidos, a CONTRATADA deverá justificar por escrito e comprovar incompatibilidade, 
credenciando outros estabelecimentos, conforme os critérios da distância e do horário de funcionamento. 
9.1.22. Efetuar o pagamento do valor integral da prestação de serviços de manutenção exclusivamente 
ao estabelecimento integrante da Rede Credenciada que o executou, no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias, após o efetivo pagamento da Nota Fiscal/Fatura pelo ÓRGÃO USUÁRIO, por intermédio da 
Secretaria de Estado da Fazenda. 
9.1.22.1. A CONTRATADA poderá efetuar o pagamento a Rede Credenciada em prazos inferiores ao 
descrito acima, no item 9.1.22. 9.1.23. Indicar pessoa para responder perante a SEAP/DETO, por problemas na execução do contrato, 
bem como por situações que impeçam o bom cumprimento de suas obrigações. 
9.1.23.1. Comparecer sempre que convocado ao local designado pela SEAP/DETO, por meio de preposto 
indicado, para exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados aos serviços contratados, 
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a convocação. 
9.1.24. Quando convocada, a CONTRATADA poderá comparecer ao ÓRGÃO USUÁRIO, contudo, 
deverá comunicar de forma antecipada ao DETO – Departamento de Gestão do Transporte Oficial a 
solicitação recebida, informando data, local, horário e assunto a ser tratado com o solicitante. 
9.1.25. Manter preposto em Curitiba, para atendimento presencial e telefônico, para representá-la durante 
a execução do contrato, telefone fixo, celular e e-mail de contato, a fim de prestar atendimento às 
necessidades do ÓRGÃO USUÁRIO, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, quando a urgência não 
determinar que seja imediatamente. 9.1.26. Disponibilizar uma central de atendimento ininterrupto, através de ligação gratuita para o suporte 
quanto ao uso do Sistema, e esclarecimentos quanto aos procedimentos relativos a manutenção da frota 
oficial. 
9.1.27. Disponibilizar, por meio de correio eletrônico (e-mail), uma linha de comunicação direta com os 
gestores da frota, com o objetivo de divulgar, de forma rápida, todas as informações necessárias para a 
plena utilização do sistema. 9.1.28. Manter-se, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas e 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Estadual 
nº15.608/2007 e demais normativas aplicáveis, para comprovação sempre que necessário. 
9.1.29. Responsabilizar-se por todos os encargos, inclusive trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução das obrigações contratuais. 9.1.30. Acatar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem 
necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do escopo inicialmente proposto, em valores 
atualizados do contrato, em conformidade com a legislação. 
9.1.31. Gerenciar e executar as revisões de garantia dos veículos novos com a devida ciência da 
SEAP/DETO, enquanto esta perdurar, nas concessionárias e autorizadas das respectivas marcas. 
9.1.32. Fornecer sem custos à SEAP/DETO, no mínimo 03 (três) licenças de acesso a Tabelas 
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Referenciais constantes nos orçamentos, sendo de Tempo dos Serviços, XXXXX, e na Tabela Referencial 
de Peças XXXXXXX aplicadas nos orçamentos durante a vigência do contrato. 
9.1.33. Disponibilizar e manter atualizada no software de gestão da manutenção da frota, relação de 
estabelecimentos credenciados integrante do sistema de manutenção, para consulta a qualquer tempo 
pela SEAP/DETO e ÓRGÃO USUÁRIO. 
9.1.33.1. Os dados a serem disponibilizados são: Nome do estabelecimento, Razão Social, Endereço, 
Contato, tipo do serviço prestado (ex.: mecânica, elétrica, funilaria), e tipo de veículo que atende (ex. leve, 
pesado, motocicleta, etc.) e imagens da estrutura do estabelecimento. 
9.1.34. Fornecer os dados de gerenciamento do sistema à SEAP/DETO por meio de integração e 
disponibilização periódica do banco de dados, sendo tais informações consideradas de propriedade do 
Estado, vedada sua divulgação por qualquer meio ou utilização para fins diversos do objeto do contrato. 
9.1.35. Guardar sigilo absoluto, em qualquer tempo, sobre as informações do CONTRATANTE  
constantes do seu banco de dados, devendo mantê-las arquivadas e disponíveis ao Estado do Paraná, 
após a extinção do contrato, por no mínimo, 05 (cinco) anos. 9.1.35.1. Fornecer em formato a ser definido pela CONTRATANTE todo banco de dados desde o início 
dos serviços até a data da extinção do contrato. O formato poderá ser: SqlServer (Somente 2008), 
PostgreSQL (Versão 10 ou superior), MySQL (Versão 5.6 ou superior) ou Oracle (Versão 11.2.04 ou 
superior). O prazo máximo para a entrega da referida documentação é de 05 (cinco) dias úteis após a 
extinção contratual. 
9.1.35.2. Fornecer mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte, a partir da assinatura do 
contrato, a base de dados completa utilizada no serviço de gestão com os arquivos necessários para a 
criação da instância (data-base) e carregamento dos dados para a instância criada. A base de dados 
deverá ser fornecida através de mídia eletrônica a qual deverá ser entregue à SEAP/DETO com Termo 
de Entrega. Após a entrega, a CELEPAR deverá realizar a homologação da base de dados fornecida. Se 
a base de dados fornecida estiver correta será emitido Termo de Aceite pela CELEPAR e SEAP/DETO. 
Caso contrário, o procedimento deverá ser refeito. Os detalhes desse procedimento estão previstos no 
Plano de Integração. 
9.1.35.3. Quando da finalização do contrato, a CONTRATADA deverá entregar a íntegra do banco de 
dados das informações produzidas durante a execução do contrato. 
9.1.36. Manter durante a fase de implantação na SEAP/DETO, em turno de 08 (oito) horas diárias, no 
mínimo 02 (dois) profissionais, qualificados e com a experiência necessária para atender todas as 
demandas relacionadas a implantação, funcionamento e ao gerenciamento do sistema contratado. 
9.1.37. Disponibilizar durante a vigência do contrato, profissionais da área de Tecnologia da Informação 
para participar de reuniões de trabalho com o DETO/SEAP e demais áreas técnicas envolvidas, com a 
finalidade de auxiliar na identificação de soluções para otimizar a utilização do “software” de gestão, a fim 
de obter sempre o melhor desempenho da aplicação. 
9.1.38. Disponibilizar, sem ônus ao CONTRATANTE, as atualizações das funcionalidades do “software”, 
assim como as alterações solicitadas. 
9.1.39. Prestar assistência na homologação do sistema à SEAP/DETO e CELEPAR, no processo de 
integração dos dados entre o sistema da CONTRATADA e o “software” de controle da frota utilizado pelo 
Governo do Estado do Paraná, conforme Anexo 12 do Termo de Dispensa. 
9.1.40. Não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do objeto do contrato, sem a 
prévia autorização da SEAP/DETO, e respeitadas as regras estabelecidas pela Lei Estadual nº 
15.68/2007. 
9.1.41. Possuir Equipe Especializada com conhecimentos e experiência em manutenção veicular para 
treinamento e atendimento aos gestores dos ÓRGÃOS USUÁRIOS, sendo de sua competência: 
9.1.41.1. Elaborar, acompanhar e controlar a execução dos planos de manutenção preventiva e corretiva, 
e informar via software de gestão, a necessidade da realização de Recall nos veículos, conforme 
informativo dos fabricantes. 9.1.41.2. Prestar assistência ao ÓRGÃO USUÁRIO em caso de sinistro ou pane, inclusive mediante 
serviço de guincho/reboque e/ou socorro mecânico. 
9.1.41.3. Direcionar os veículos para os estabelecimentos da Rede Credenciada, preferencialmente os 
mais próximos de onde se encontra, o veículo, embarcação ou equipamento, respeitando o estabelecido 
no item 1.2.8 do Termo de Dispensa – 30 km 9.1.41.4. Avaliar tecnicamente os orçamentos registrados no sistema, verificando se os itens encontram-
se em garantia, ou dentro do tempo de vida útil esperado para durabilidade do componente. 
9.1.41.4.1. O software de gestão deverá ser parametrizado para verificação automática da garantia dos 
itens, e alertar ao ÓRGÃO USUÁRIO, quando houver indicação de substituição do mesmo item no 
orçamento apresentado pelo estabelecimento credenciado. 
9.1.42. Realizar vistoria por imagem dos itens a serem substituídos, obrigatoriamente para os serviços de 
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funilaria, ou quando solicitado pelo gestor de frota do ÓRGÃO USUÁRIO. 
9.1.43. Comprovar mensalmente, a partir do 2° mês da prestação de serviços, por meio de declaração 
fornecida pelos estabelecimentos credenciados, o efetivo pagamento pelos serviços prestados à CONTRATADA. A execução completa do Contrato será considerada somente após a comprovação do 
cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA com os estabelecimentos 
credenciados. 
9.1.43.1. A Administração poderá solicitar de forma extraordinária a apresentação da declaração de 
quitação de débitos, a qualquer tempo. 
 
 
9.1.2. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA RELATIVAS A REDE 
CREDENCIADA E À GESTÃO COMPARTILHADA 
9.1.2.1. A CONTRATADA deverá apresentar via sistema o primeiro orçamento após a disponibilização do 
bem para orçamentação, nos prazos estabelecidos na tabela a seguir: 
 

 
AÇÃO 

VEÍCULOS / PRAZOS 

Leves e Médios, 
Motocicletas e Similares 

Pesados, Equipamentos, 
Máquinas e Embarcações 

Manutenção de Pequena Monta Até 02 (dois) dias úteis Até 03 (três) dias úteis 
Manutenção de Média e Grande Monta Até 03 (três) dias úteis Até 04 (quatro) dias úteis 
A contagem do prazo para elaboração do orçamento terá início a partir da disponibilização do bem  no Estabelecimento Credenciado, ou acesso no pátio quando o Órgão solicitar a manutenção em campo/sede. 

9.1.2.1.1. Para autorização da manutenção a CONTRATADA por meio de sua Rede Credenciada, deverá 
disponibilizar no mínimo mais 02 (dois) orçamentos, em até 01 (um) dia útil após a disponibilização do 
primeiro orçamento, ressalvado os casos excepcionais, para análise e aprovação do ÓRGÃO USUÁRIO. 
9.1.2.1.2. Caso haja algum fato fundamentado que atrase a geração do orçamento, o estabelecimento 
credenciado deverá justificar à equipe especializada da CONTRATADA que comunicará ao gestor de 
frota do ÓRGÃO USUÁRIO (formalmente, com registro das informações no software de manutenção). 
9.1.2.1.2.1. O ÓRGÃO USUÁRIO se reserva o direito de aceitar ou não a justificativa apresentada pela 
CONTRATADA, sob o risco da aplicação da glosa prevista no presente contrato. 
9.1.2.2. As oficinas credenciadas deverão enviar à CONTRATADA por meio do Software de Gestão da 
Manutenção os orçamentos/cotações, devendo aplicar percentual de desconto igual ou superior aos 
estabelecidos nos itens 8.3 e 8.4, e tempo de execução do serviço igual ou inferiores aos constantes nas 
Tabelas Referenciais de Tempo dos Serviços  XXXXX. 
9.1.2.2.1.O ÓRGÃO USUÁRIO poderá solicitar a elaboração de outros orçamentos aos demais 
estabelecimentos credenciados no raio de 30 km, devendo estes serem apresentados no prazo máximo 
de 1 (um) dia útil após a solicitação. 
9.1.2.3. A Rede Credenciada, quando da elaboração do orçamento, poderá aplicar percentual de desconto 
sobre peça superior ao estabelecido no contrato, devendo este ser repassado integralmente pela 
CONTRATADA à CONTRATANTE. 
9.1.2.4. A CONTRATADA deverá realizar cotação de preços, de forma a: 
a) Acompanhar as respostas dos estabelecimentos credenciados participantes de forma centralizada; 
b) Incluir novos estabelecimentos/cotações a qualquer momento antes da autorização da execução do 
serviço; c) Alterar o escopo do orçamento e o software de gestão comunicar automaticamente os 
estabelecimentos credenciados participantes. 
9.1.2.5. A CONTRATADA deve, por meio da Rede Credenciada, conforme fluxograma constante do 
Anexo 3 do Termo de Dispensa. 
9.1.2.5.1 Realizar o orçamento, sem ônus para o ÓRGÃO USUÁRIO e/ou CONTRATANTE, inclusive 
quando envolver a desmontagem do bem. 
9.1.2.5.2. Na hipótese de não realização do serviço, o veículo, embarcação ou equipamento deverá ser 
liberado impreterivelmente nas mesmas condições em que foi recebido no prazo máximo de 02 (dois) 
dias úteis. 
9.1.2.5.3. Registrar no Sistema de Gestão da Manutenção no mínimo 1 (um) orçamento e 2 (duas) 
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cotações para a manutenção. O 1º orçamento será validado pela CONTRATADA, devendo disponibilizar 
no software de gestão da manutenção a cópia da Tabela Referencial de Peças XXXXXXX e as Tabelas 
Referenciais de Tempo dos Serviços   XXXXX. O 1º orçamento e demais cotações serão disponibilizados ao ÓRGÃO USUÁRIO, que com base nas tabelas contratadas, fará a análise e decidirá quanto a 
aprovação ou recusa do orçamento. 
9.1.2.5.3.1. Quando a peça ou material não constar na Tabela Referencial de Peças XXXXXXX e nas 
Tabelas Referenciais de Tempo dos Serviços XXXXX, a Contratada deverá apresentar o orçamento com 
base no banco de dados do Menor Preço Nota Paraná disponível em: 
https://menorpreco.notaparana.pr.gov.br/index ou https://compras.menorpreco.pr.gov.br/, ou ainda, com base em outra metodologia de pesquisa/cotação, a ser definida em conjunto com a CONTRATANTE. 
9.1.2.5.4. Executar, na sede dos estabelecimentos credenciados os serviços de manutenção preventiva 
e corretiva de acordo com sua especialidade, com fornecimento de peças, componentes e materiais 
necessários à manutenção da frota de veículos do Governo do Paraná, salvo quando a manutenção 
ocorrer em campo, em face das dificuldades de transporte. 9.1.2.5.5 A CONTRATADA deverá credenciar prestadores de serviço para executar a manutenção básica 
dos veículos (ex. troca de óleo, filtros, bateria, palhetas e lâmpadas...), no pátio indicado pelo ÓRGÃO 
USUÁRIO, quando possível, mediante agendamento prévio e em concordância com o solicitante do 
serviço. Para serviços básicos nos veículos leves, não caberá cobrança de taxa de deslocamento e/ou 
hora técnica adicional além do previsto na Tabelas Referenciais de Tempo dos Serviços XXXXX. 
9.1.2.5.5.1 O software de Gestão deverá possibilitar ao ÓRGÃO USUÁRIO, no momento da abertura da 
Ordem de Serviço, a indicação se a manutenção ocorrerá na sede do estabelecimento credenciado 
(padrão sugerido) ou na sede do Órgão, ou ainda em outro local que se encontra o bem. 
9.1.2.5.6 Para veículos pesados, equipamentos agrícolas e rodoviários, o ÓRGÃO USUÁRIO poderá 
solicitar os serviços de socorro mecânico, que deve ser atendido no prazo de 240 (duzentos e quarenta) 
minutos, pelo estabelecimento credenciado mais próximo do bem que está imobilizado, neste caso 
dispensando da apresentação de 03 (três) orçamentos, contudo, o Gestor de frota do Órgão deverá 
autorizar o pagamento da taxa de deslocamento do estabelecimento credenciado, e ainda, as despesas 
relativas ao conserto emergencial, conforme tabela Seguipar. 
9.1.2.5.7. Executar somente os serviços aprovados, com pessoal qualificado, mediante o emprego de 
técnica, equipamentos e ferramentas adequados, em conformidade com as especificações de 
fábrica/montadora e com capacidade técnica comprovada, devolvendo o veículo em perfeitas condições 
de funcionamento. 
9.1.2.5.8. Entregar o veículo, logo após a conclusão dos serviços, obrigatoriamente asseado (limpeza das 
partes com sujidades relativas ao serviço prestado). 
9.1.2.5.9. A CONTRATADA deve responsabilizar-se pelo uso indevido e danos causados a veículos, 
embarcações ou equipamentos decorrentes de erros ou falhas nos serviços prestados pelo 
estabelecimento credenciado. 9.1.2.5.10. A CONTRATADA deverá exigir da Rede Credenciada garantia conforme abaixo estabelecido: 
a) A Rede Credenciada deverá fornecer garantia de, no mínimo, 90 (noventa) dias corridos, a todo o 
serviço executado e peças substituídas, contados a partir da retirada do bem manutenido, sendo que 
durante este prazo, estará obrigada a refazer os serviços considerados imperfeitos, sem qualquer ônus 
adicional ao CONTRATANTE. 
a.1) As peças utilizadas nos serviços poderão ter garantia diferenciada, desde que seja por um período 
superior à garantia mínima; 
a.2) A CONTRATADA, por meio da Rede Credenciada deverá fornecer, obrigatoriamente, a mesma 
garantia oferecida pelo fabricante das peças, componentes, acessórios e materiais utilizados na 
manutenção dos veículos, quando for superior ao prazo constante no item acima; 
b) Os serviços de pintura e funilaria terão garantia mínima de 6 (seis) meses, contados a partir da retirada 
do bem manutenido do estabelecimento credenciado. c) Durante o período da garantia os estabelecimentos credenciados estão obrigados a substituir o 
material/peça defeituosa no prazo de 07 (sete) dias corridos, a contar da data da comunicação do Gestor 
da Frota do ÓRGÃO USUÁRIO, mediante o registro na respectiva Ordem de Serviço. 
c.1) O sistema deverá possibilitar a reabertura da Ordem de Serviço para correção dos defeitos, com a 
informação reabertura da Ordem de Serviço “em garantia”; d) Após a correção dos serviços considerados imperfeitos, será reiniciada a contagem do prazo de 
garantia. 
9.1.2.5.11. Sob responsabilidade da CONTRATADA, a Rede Credenciada deve reparar, corrigir, remover, 
substituir, desfazer ou refazer, prioritariamente e exclusivamente à sua custa e risco, no total ou em parte, 
e dentro de um prazo não maior que o da manutenção original, as peças, componentes, acessórios e 
materiais substituídos ou serviços executados com vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, 
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imperfeições ou recusados pelo gestor da frota, decorrentes de sua culpa, inclusive por emprego de mão 
de obra ou materiais impróprios ou de qualidade inferior, sem que tal fato possa ser invocado para 
justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer título, mesmo nas aquisições e serviços recebidos pelo 
gestor da frota, mas cujas irregularidades venham a surgir quando da aceitação ou dentro do prazo de 
garantia. 
9.1.2.6. Sob responsabilidade da CONTRATADA, a Rede Credenciada deve responsabilizar-se 
integralmente pelos bens recebidos do ÓRGÃO USUÁRIO, incluindo todos os pertences, acessórios e 
objetos nele contidos, obrigando-se à reparação total da perda, em casos de furto ou roubo, incêndios ou 
acidentes, independente de culpa, bem como ressarcir os danos causados aos contratantes, no caso de 
uso indevido do veículo, enquanto este estiver sob sua guarda, não transferindo tal responsabilidade a 
possíveis subcontratadas ou terceiros, desde o momento do recebimento do veículo para orçamento até 
a entrega do bem ao final do serviço mediante formulário de vistoria (check-list) conforme item 7.1 do 
Anexo 1 do Termo de Dispensa. 
9.1.2.7. Disponibilizar e manter na Rede Credenciada em local visível, a identificação de adesão ao 
sistema objeto deste Contrato. 
9.1.2.8 Providenciar a correção das deficiências apontadas pela SEAP/DETO e/ou ÓRGÃO USUÁRIO 
quanto à execução dos serviços contratados. 
9.1.2.9. Não efetuar qualquer tipo de serviços de manutenção em veículos da frota locada, estando estes 
custos vinculados diretamente às empresas detentoras dos respectivos contratos de locação. 
9.1.2.10. Responsabilizar-se pelos serviços executados, peças e materiais utilizados pela Rede 
Credenciada de estabelecimentos. 
9.1.2.11. Sendo necessários serviços ou peças além daqueles orçados, a CONTRATADA deve solicitar 
aprovação do ÓRGÃO USUÁRIO para, por meio de sua Rede Credenciada, realizar o serviço ou substituir 
a peça. 
9.1.2.11.1. A comunicação poderá ser realizada por meio do Sistema de Manutenção, sendo que o 
ÓRGÃO USUÁRIO deverá registrar Ordem de Serviço Complementar, na qual a CONTRATADA, por 
meio da Rede Credenciada disponibilizará o orçamento para análise e aprovação do solicitante. 
9.1.2.11.2. Utilizar excepcionalmente peças recondicionadas/remanufaturadas quando indisponíveis no 
mercado peças novas, mediante anuência do ÓRGÃO USUÁRIO. 
9.1.2.11.3. Orientar e Fiscalizar a Rede Credenciada para a conservação e guarda das peças substituídas 
nos veículos pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, salvo peças de descarte específico, sujeitas a normas próprias, para eventual vistoria da SEAP/DETO e dos ÓRGÃOS USUÁRIOS. 
9.1.2.11.3.1. No prazo estabelecido, as peças deverão ficar armazenadas nos estabelecimentos da Rede 
Credenciada, acondicionadas em embalagens adequadas, com etiquetas de identificação, informando a 
numeração da Ordem de Serviço e placa do veículo que foi manutenido. 
9.1.2.11.3.2. Após o vencimento desse prazo, as peças deverão ser descartadas, conforme a legislação 
aplicável, sob responsabilidade de cada estabelecimento credenciado e da CONTRATADA. 
9.1.2.12. Atender com prioridade as solicitações de consertos em veículos que prestam serviços 
relevantes à comunidade em geral, lotados na Secretaria de Estado da Saúde – SESA e Secretaria de 
Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária – SESP (Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, 
Polícia Civil, Polícia Científica e Departamento Penitenciário). 
9.1.2.13. Disponibilizar ao ÓRGÃO USUÁRIO, por meio do sistema informatizado da CONTRATADA, 
orçamentos dos serviços necessários a serem aplicados no bem, com os códigos e descrição padronizada 
de peças conforme tabela aplicada, materiais, serviços e tempo de execução em horas centesimais e 
preços líquidos. 
9.1.2.14. Realizar o atendimento aos serviços de assistência de socorro mecânico e guincho serviço de 
transporte em suspenso, por guinchamento, para veículos leves, médios, pesados e motos, no prazo 
máximo de até 120 (cento e vinte) minutos do chamado. 
9.1.2.15. O serviço de assistência de guincho deverá ser prestado em regime de plantão de 24 (vinte e 
quatro) horas/dia X 07 (sete) dias/semana em âmbito estadual, com seguro total incluso, devendo ser 
disponibilizado o(s) número(s) de telefone para chamados diretos fora do horário normal de expediente. 
9.1.2.16. A CONTRATADA deve garantir que os preços praticados para prestação de serviços de 
remoção/guincho, não serão superiores ao estabelecido na tabela disponibilizada pelo Seguipar – 
Sindicato das Empresas e Proprietários de Serviços de Auto Socorro, Remoção e Resgate de Veículos e 
de Içamento Através de Guinchos e Guindastes do Estado do Paraná, disponível em 
http://www.seguipar.com.br/tabela_seguipar.html 
9.1.2.17. Na prestação dos serviços de guincho deverá ser sempre preenchido um “check list” completo, 
logo que chegar ao local e antes de iniciado qualquer atendimento, informando, neste documento, a 
descrição completa do automóvel, seus danos aparentes, acessórios e eventuais pertences deixados no 
seu interior. Este “check list” para ter validade deverá ser assinado pelo usuário. Este documento servirá 
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para assegurar ao ÓRGÃO USUÁRIO, que não terá que arcar com possíveis danos ao veículo em seu 
transporte. 
9.1.2.18. Garantir o uso pela Rede Credenciada de adesivo magnético que identifique que o bem 
encontra-se “em manutenção” ou “em teste”. 
9.1.2.18.1. O veículo em teste poderá ser identificado pela fixação de Placa de Experiência, conforme 
legislação vigente. 
9.1.2.19. Os veículos vinculados à Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração 
Penitenciária-SESP e ambulâncias da Secretaria de Estado da Saúde-SESA somente serão testados com 
a presença de representante do ÓRGÃO USUÁRIO responsável pelo veículo/viatura. 
9.1.2.20. Garantir que os orçamentos apresentados para análise e aprovação estejam em conformidade 
com as seguintes condições: 
9.1.2.20.1. Os preços unitários de peças, componentes, materiais sejam inferiores ou, pelo menos, iguais 
aos preços oficiais constantes na Tabela Referencial de Peças XXXXXXX, utilizada para esse fim, 
deduzidos os percentuais previamente estabelecidos pela CONTRATANTE. 
9.1.2.20.1.1. O estabelecimento credenciado não poderá praticar preços de peças com valores 
superiores ao praticado para outros clientes pessoas físicas e/ou jurídicas. Essa condição poderá ser 
objeto de fiscalização e/ou auditoria, ocasião em que a CONTRATANTE poderá solicitar a comprovação 
dessa prática pela apresentação de cópia de nota(s) fiscal(is) emitidas pelo estabelecimento credenciado. 
9.1.2.20.1.2. Quando a peça não constar na Tabela Referencial de Peças XXXXXXX, a CONTRATADA 
deverá apresentar o orçamento com base no banco de dados do Menor Preço Nota Paraná disponível 
em: https://menorpreco.notaparana.pr.gov.br/index ou https://compras.menorpreco.pr.gov.br/, ou ainda, 
com base em outra metodologia de pesquisa/cotação, a ser definida em conjunto com a CONTRATANTE. 
9.1.2.20.1.3. Os preços unitários dos serviços deverão ser iguais ou inferiores ao preço da mão de 
obra/hora/homem, previamente estabelecidos pela CONTRATANTE. 
9.1.2.20.1.4. O estabelecimento credenciado não poderá praticar preços de serviços com valores 
superiores ao praticado para outros clientes  pessoas físicas e/ou jurídicas.. Essa condição poderá ser objeto de fiscalização e/ou auditoria, ocasião em que a CONTRATANTE poderá solicitar a comprovação 
dessa prática pela apresentação de cópia de nota(s) fiscal(is) emitidas pelo estabelecimento credenciado. 
9.1.2.20.2. Seja considerado para efeitos de realização do orçamento o tempo estimado para a execução 
do serviço, que não poderá ser superior ao máximo aos tempos de reparo constantes nas Tabelas 
Referenciais de Tempo dos Serviços  XXXXX. 9.1.2.21. Acompanhar remotamente o andamento das ordens de serviços, desde sua abertura, 
orçamentação, análise, autorização e a finalização da manutenção com a respectiva entrega do bem pelo 
estabelecimento credenciado ao servidor indicado pelo ÓRGÃO USUÁRIO, bem como, se  certificar se o 
serviço foi executado corretamente. 
9.1.2.22. A Rede Credenciada, deverá estar equipada e habilitada para realizar operações de acordo com 
a solução tecnológica adotada pela CONTRATADA, especialmente quanto ao modelo de gestão a ser 
adotado para a gerência do Sistema de Manutenção. 
9.1.2.23. A CONTRATADA por meio de sua Rede Credenciada deverá proceder à devolução dos bens ao 
servidor autorizado pelo ÓRGÃO USUÁRIO. 
9.1.2.23.1 No ato da entrega, o estabelecimento credenciado, em conjunto com o servidor autorizado, 
deverá realizar check-list de saída procedendo a vistoria de entrega dos serviços executados e 
conferência de peças substituídas, a fim de certificar-se que os bens estão em perfeitas condições de 
funcionamento, e ainda, deve registrar mediante fotografia, imagens do painel do veículo onde apareça o 
odômetro e nível do combustível do veículo (a chave/ignição deve estar na posição ligada). O bem deverá 
ser entregue devidamente asseados (limpeza de sujidades relacionadas com a manutenção realizada). 
9.1.2.23.2. A CONTRATADA poderá disponibilizar tecnologia, que necessite da anuência do condutor do 
veículo para validação do check-list de saída (check-out), mediante cadastro prévio do condutor, login e 
senha pessoal. 9.1.2.24. A CONTRATADA deverá manter credenciamento de, no mínimo, um fornecedor de peças, 
acessórios e serviços especializados nas marcas dos equipamentos embarcados nos bens em uso pelas 
áreas policiais e de saúde em seus sistemas de iluminação, acústica e comunicação, no mínimo nos 
municípios sedes das regiões, sendo que os valores a serem pagos deverão ser objeto de consulta ao 
mercado, na data da necessidade, considerando que se trata de serviço/material cuja disponibilidade está 
restrita aos credenciados pelo fabricante de cada marca. 
9.1.2.24.1. Não sendo possível atender as necessidades da CONTRATANTE acima elencadas, a 
CONTRATADA deverá apresentar justificativa formal escrita e devidamente comprovada, à SEAP/DETO, 
no prazo máximo de 3 (três) dias a contar da data que for notificada da carência de credenciadas. Aceitos 
os motivos expostos a SEAP/DETO, em conjunto com o representante da empresa, deliberará sobre a 
melhor solução a ser adotada. 
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9.1.2.25. A CONTRATADA por meio da Rede Credenciada deve efetuar o fornecimento de peças, 
componentes e materiais, para a manutenção da frota de veículos, embarcações e equipamentos do 
ÓRGÃO USUÁRIO, em conformidade com as regras a seguir: 
9.1.2.25.1. Somente aplicar peças, componentes e materiais após aprovação expressa do(s) gestor(es) 
de frota competente(s). A aprovação deverá ser feita exclusivamente por meio do software de gestão da 
manutenção. 
9.1.2.26. Para os fins deste contrato, as peças, componentes e materiais serão considerados: 
9.1.2.26.1. Genuínas/originais, conforme ABNT/ NBR – 15296/2005 e ABNT/NBR 15832/2010, quando 
destinados a substituir peças, componentes e materiais que integram o produto original (veículo produzido 
na linha de montagem), são concebidos pelo mesmo processo de fabricação (tecnologia) e apresentam 
as mesmas especificações técnicas dos itens que substitui. As peças, componentes, acessórios e 
materiais genuínos passaram pelo controle de qualidade das montadoras e são revendidos em sua rede 
de concessionárias. 
9.1.2.26.2. Alternativas (1ª linha), quando apresentam especificações técnicas e características de 
qualidade similares às dos itens que integram o produto original (veículo produzido na linha de montagem), 
garantindo sua intercambialidade. As peças, componentes e materiais paralelos (1ª linha) são produzidos 
pelos fabricantes de reconhecimento nacional e comercializados por distribuidores e comerciantes do 
ramo. 
9.1.2.27. O tipo de peça a ser utilizado nas manutenções será definido pelo ÓRGÃO USUÁRIO junto à 
CONTRATADA, de acordo com sua política de manutenção, podendo: 
9.1.2.27.1. Utilizar peças genuínas ou originais, de acordo com a indicação da equipe da CONTRATADA. 
9.1.2.27.2. Utilizar peças alternativas (1ª linha), de acordo com indicação da equipe da CONTRATADA. 
9.1.2.27.3. Poderão ser utilizadas peças remanufaturadas ou recondicionadas somente quando 
autorizados pelo ÓRGÃO USUÁRIO. no software de gestão de manutenção. 
9.1.2.28. As peças alternativas (1ª linha) poderão ser adquiridas se seu preço for inferior às peças 
genuínas/originais, após a aplicação do desconto constante nos itens 8.3 e 8.4 deste contrato. 
 
 
9.1.3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS AOS REQUISITOS DE CREDENCIAMENTO 
DE ESTABELECIMENTOS 
 
9.1.3.1. A CONTRATADA deverá cadastrar e manter uma rede credenciada de estabelecimentos do setor 
de reposição automotiva formada por oficinas, comércios de autopeças, distribuidoras e concessionárias 
autorizadas, observada a quantidade mínima inicial de estabelecimentos definidas nos itens 9.1.19 e 
9.1.20 e Anexos 4 a 10 do Termo de Dispensa, a prestarem o serviço de manutenção preventiva e 
corretiva ao ÓRGÃO USUÁRIO, com horário de funcionamento mínimo das 8h às 18h de segunda-feira 
a sexta-feira, bem como serviços de assistência em situações de emergência, como serviço de guincho / 
reboque 24 (vinte e quatro) horas/dia X 07 (sete) dias/semana 
9.1.3.1.1. Fica facultada à CONTRATANTE a realização de vistoria técnica nas instalações da 
CONTRATADA e da Rede Credenciada. 
9.1.3.2. É de responsabilidade da CONTRATADA a verificação dos locais de prestação de serviço e a 
ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão. 
9.1.3.3. Os estabelecimentos da Rede Credenciada devem atender às necessidades de manutenção da 
frota do ÓRGÃO USUÁRIO em regime de: 
9.1.3.3.1. Assistência a uma ou mais multimarcas de veículos. 
9.1.3.3.2. Assistência a uma ou mais categorias de veículo. 
9.1.3.3.3. Assistência a uma ou a várias especialidades, conforme necessidade do veículo. 
9.1.3.3.4. Assistência a equipamentos e embarcações. 
9.1.3.3.5. A Rede Credenciada deve ter estrutura adequada ao tipo de serviço prestado/produto 
comercializado e ao tipo de veículo atendido, compreendendo: 
9.1.3.3.5.1. Área física adequada à prestação dos serviços de manutenção. 
9.1.3.3.5.2. Boxes de serviços cobertos e delimitados em pátio pavimentado, dotados de bancadas. 
9.1.3.3.5.3. Equipamentos eletrônicos apropriados para aferições e regulagens de motores, 
balanceamentos e geometrias de rodas; equipamentos computadorizados para a leitura e o rastreamento 
de todo o sistema de injeção eletrônica; equipamentos ópticos ou computadorizados para alinhamento de 
direção; e ainda, equipamentos indispensáveis aos serviços de lanternagem, tais como esticador 
hidráulico e mecânico, cyborg, solda mig, repuxador, lixadeiras, esmerilhadeiras, cortador, politriz, entre 
outros. 
9.1.3.3.5.4. Elevadores para veículos leves e/ou pesados. 
9.1.3.3.5.5. Câmara metálica para pintura de veículos, totalmente em aço galvanizado com capacidade 
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para pintura de veículos leves ou pesados e em conformidade com as normas de segurança, qualidade 
e controle ambiental, tais como: pressão positiva, isolamento térmico, sistema de purificação de ar “a seco” 
e aquecimento ambiental, através de circulação de ar quente, com queimadores a gás ou diesel. 9.1.3.3.5.6. Dispor de adesivos magnéticos que identifique “veículos em teste” ou “veículo em 
manutenção” e/ou Placa de Experiência, conforme legislação vigente. 
9.1.3.3.5.7. Ferramentas atualizadas para atendimento da frota da respectiva categoria de sua 
responsabilidade. 
9.1.3.3.5.8. Equipe técnica qualificada a realizar os serviços, com estrita obediência à legislação 
trabalhista, e apta ao cumprimento das orientações constantes nos manuais dos fabricantes dos veículos. 9.1.3.3.5.9. Possuir computador, impressora e conexão Internet. 
9.1.3.3.5.10. Para ser credenciado, o estabelecimento deve possuir nas suas instalações áreas 
suficientes para manobras necessárias, movimentação e guarda dos veículos leves, médios, pesados, 
máquinas, embarcações e equipamentos rodoviários ou agrícolas que estiverem sob sua 
responsabilidade. 9.1.3.3.5.11. Sistema de proteção contra incêndio dentro dos padrões do Corpo de Bombeiros. 
9.1.3.3.6. O estabelecimento credenciado poderá efetuar o trabalho de manutenção em máquinas e 
equipamentos rodoviários ou agrícolas, em campo, em face das dificuldades de transporte às sedes das 
oficinas, mediante solicitação e agendamento prévio com o ÓRGÃO USUÁRIO. 
9.1.3.3.7. O Software de Gestão deverá disponibilizar campo específico para preenchimento no momento 
da abertura da Ordem de Serviço, para que o ÓRGÃO USUÁRIO indique o local que será realizada a 
manutenção do bem. O padrão sugerido pelo sistema é manutenção na sede do estabelecimento 
credenciado, contudo, o ÓRGÃO USUÁRIO, poderá alterar este local conforme necessidade, indicando 
o endereço completo para sua localização 
9.1.3.3.8. Para o credenciamento de estabelecimentos especializados em manutenção de viaturas de 
combate a incêndio, é necessário o cumprimento adicional dos requisitos listados a seguir: 
9.1.3.3.8.1. É imprescindível que tais serviços sejam executados por empresa com capacidade 
devidamente comprovada, por meio de no mínimo 01 (um) ou mais Atestado(s) de Capacidade Técnica, 
expedidos por órgãos públicos ou empresas privadas, que comprove(m) que a mesma tenha fornecido, 
fabricado ou realizado manutenção em equipamentos compatíveis em características com a descrição do 
modelo de viatura caracterizada na Ordem de Serviço. 
Considera-se compatível o fornecimento, a fabricação e a manutenção de viaturas especiais, 
minimamente, com as seguintes características: 
a) Bomba de incêndio certificada pela norma EN 1028-2:2002, NFPA 1901:2009 ou NBR 14096:2008 (ou 
versão mais recente); 
b) Que a empresa tenha fornecido, fabricado ou realizado manutenção em viatura, que de maneira global, 
atendeu as normas EN 1846-1:2011, EN 1846-2:2011, EN 1846-3:2011 ou NFPA 1901:2009 ou NBR 
14096:2008 (ou versão mais recente); c) Fabricação, montagem ou manutenção de tanque de água e LGE, fabricado em liga metálica (aço 
inoxidável ou aço carbono) ou copolímero, com volume adequado a viatura caracterizada na Ordem de 
Serviço; 
d)  Fabricação, montagem ou manutenção de tubulações hidráulicas para expedição e/ou admissão de 
sistemas de combate a incêndios das viaturas; 
e) Outras exigências a critério do Órgão Usuário, priorizando o atendimento dos interesses da 
Administração Pública, mediante a conveniência e a oportunidade de cada Órgão, face a individualidade 
de cada Ordem de Serviço. 
 
9.2. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
 
9.2.1. Além do disposto no art. 17 do Decreto Estadual nº 4.993, de 31 de agosto de 2016, deverá a 
CONTRATANTE disponibilizar condições para o treinamento de servidores da SEAP/DETO e dos 
ÓRGÃOS USUÁRIOS, previamente indicados, sobre todo o sistema ora contratado. 
9.2.2. Fornecer à CONTRATADA, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da assinatura do Contrato o 
cadastro completo dos veículos e equipamentos em geral, contendo todos os dados necessários ao seu 
registro, quais sejam: a) Relação de veículos cadastrados no CVD - Cadastro de Veículos DETO; 
b) Ano; 
c) Placa; 
d) Patrimônio; 
e) Chassi; 
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f) Renavam; 
g) Marca; 
h) Tipo; 
i) Motorização; 
j) Capacidade de carga; 
k) Combustível (gasolina, álcool, diesel, diesel S10 e flex – gasolina e álcool); 
l) Lotação – órgão / cidade / código do centro de custos; 
m) Capacidade do tanque. 
n) Registro fotográfico do bem, quando houver. 
9.2.3. Atualizar no sistema os acréscimos ou retiradas de veículos, embarcações e equipamentos, por 
modificações provenientes de alienações ou aquisições. 
 
9.2.4. Compete à SEAP/DETO: 
 
a) Verificar se o Sistema de Gestão da CONTRATADA atende às necessidades estipuladas neste contrato 
e demais documentos  que o integram 
b) Coordenar a implantação de eventuais modificações ou acréscimos necessários; 
c) Supervisionar as atividades dos ÓRGÃOS USUÁRIOS; 
d) Convocar, quando necessário, os Gestores e Fiscais do contrato dos ÓRGÃOS USUÁRIOS, para 
reuniões técnicas; e) Propor à CONTRATADA, quando necessários, os ajustes na prestação dos serviços, visando à 
melhoria contínua, mediante a otimização do uso do sistema e a redução de custos; 
 
9.2.5. Compete aos ÓRGÃOS USUÁRIOS: 
 
a) Manter rigorosamente atualizado o cadastro da sua frota no Sistema de Controle da Frota Oficial (CVD 
- DETO) e no Sistema de Controle Patrimonial (GPM – CPE), informando aos respectivos Setores 
competentes as alterações da frota, decorrentes de inclusão, desativação, transferências, dentre outras. 
b) Indicar, formalmente, o Gestor e o Fiscal do Contrato para acompanhamento da fiel execução contratual, 
encaminhando à SEAP/DETO o respectivo ato de nomeação e sua publicação. Sempre que houver 
alteração do servidor nomeado, obrigatoriamente a SEAP/DETO deverá ser informada. 
c) Retirar o veículo no estabelecimento credenciado, conferindo se os serviços de manutenção foram 
executados conforme orçamento autorizado e realizando os procedimentos estabelecidos no item 
9.1.2.23.1 deste contrato. 
d) Conferir no ato da retirada do bem do estabelecimento credenciado as peças instaladas no mesmo e 
as que foram substituídas, exceto os casos de materiais que por sua característica sofram descarte 
imediato; e) Solicitar à CONTRATADA, a correção dos serviços que apresentarem qualquer anomalia, fixando prazo 
para a solução. 
f) Monitorar as informações que dizem respeito à frota do ÓRGÃO USUÁRIO no sistema da 
CONTRATADA, a fim de assegurar que os serviços de manutenção sejam utilizados exclusivamente nos 
termos do Contrato. 
g) Responsabilizar-se pela emissão de prévio empenho para realização das despesas e manter saldo 
compatível com as necessidades do ÓRGÃO USUÁRIO, ciente de que o saldo de empenho insuficiente, 
impossibilitará a abertura de novas ordens de serviços e aprovação de orçamentos até a disponibilização 
de novo empenho para inclusão no Software de Gestão da Manutenção pela CONTRATADA. 
h) Comunicar imediatamente à CONTRATADA e à SEAP/DETO eventuais estornos nos valores 
empenhados. 
i) Responsabilizar-se pelo recolhimento das informações dos serviços realizados; 
j) Responsabilizar-se pela autorização da execução dos serviços em veículos, embarcações e 
equipamentos em utilização pela sua frota 
k) Receber, analisar e conferir os relatórios da medição dos serviços prestados, contestar as 
inconformidades detectadas e solicitar à CONTRATADA eventuais correções necessárias; 
l) Encaminhar o veículo ao estabelecimento credenciado indicado para orçamentação ou execução da 
manutenção em até 2 (dois) dias úteis. Caso o prazo seja ultrapassado, a solicitação será cancelada 
automaticamente pelo sistema de gestão, sendo necessário nova solicitação. A CONTRATADA deverá  
informar automaticamente por SMS ou e-mail, ao Gestor de Frota o cancelamento, registrando o fato no 
Sistema de Gestão da Manutenção. 
m) Avaliar os orçamentos encaminhados via sistema para a execução de serviços afetos à manutenção 
dos veículos da frota, embarcações e equipamentos do ÓRGÃO USUÁRIO, no prazo máximo de 10 (dez) 
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dias da disponibilização do orçamento, ciente que a Ordem de Serviço será cancelada após esse prazo 
por falta de análise do ÓRGÃO USUÁRIO. 
n) Atestar a Nota Fiscal/Fatura conferindo as informações dos serviços faturados, primando pelo 
cumprimento dos prazos de pagamento  à CONTRATADA. 
o) Efetuar o pagamento da(s) Nota(s) Fiscal(Is)/Fatura(s) nos prazos estabelecidos no instrumento 
contratual, conforme item 8.10 e § 3.º do Artigo 18 do Decreto 4993/2016, ciente de que o atraso no 
pagamento à CONTRATADA poderá implicar no bloqueio das transações (lançamento, análise e 
aprovação de ordens de serviços) a serem realizadas no software de gestão da manutenção  mediante 
aviso prévio da CONTRATADA, até a regularização da(s) pendência(s). 
p) Exercer a fiscalização da fiel execução do contrato, ordens de serviço e rede credenciada, 
documentando as ocorrências. 
q) Comunicar formalmente à SEAP/DETO qualquer irregularidade constatada na prestação do serviço 
contratado; 
r) Selecionar o estabelecimento credenciado que fará o 1º orçamento em cada Ordem de Serviço, sempre 
possibilitando a participação de diferentes credenciados próximos a lotação do veículo, de modo a evitar 
a concentração dos serviços e o favorecimento de um estabelecimento. 
s) Toda e qualquer providência administrativa ou jurídica necessária que extrapole a regular gestão do 
contrato por parte do ÓRGÃO USUÁRIO,  deverá ser previamente comunicada a SEAP/DETO para 
ciência, opinião e assessoramento das autoridades responsáveis participantes deste ajuste. 
t) Demais atividades correlatas objetivando o adequado uso do Sistema de Gestão Compartilhada.  
10 GARANTIA DE EXECUÇÃO: 
10.1. A garantia deverá ser prestada no prazo de até 10 (dez) dias após assinatura deste instrumento, no 
percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato. 
10.2. A inobservância do prazo do item 10.1 acarretará a aplicação de multa de 0,07% (zero vírgula zero 
sete por cento) do valor do contrato por dia de atraso até o máximo de 2% (dois por cento). 
10.3. O atraso superior a 30 (trinta) dias na apresentação da garantia configura inadimplência total e 
implica a imediata rescisão do contrato. 
10.4. A garantia deverá vigorar até 90 (noventa) dias após o encerramento da vigência do contrato. 
10.5. A garantia poderá ser oferecida em qualquer das modalidades previstas no art. 102 da Lei Estadual 
n.º 15.608/2007. 
10.6. A fiança bancária só será admitida com expressa renúncia do benefício de ordem de que trata o art. 
827 do Código Civil. 10.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, dentre outros, o pagamento de: 
a) prejuízos advindos do não cumprimento total ou parcial do objeto do contrato, inclusive da mora; 
b) prejuízos diretos e indiretos causados à Administração, decorrentes de culpa ou de dolo, durante a 
execução do contrato; 
c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO. 
10.8. A garantia será devolvida ao final do prazo estipulado no item 10.4, após a verificação, pelo 
Contratante, de que o contrato tenha sido integralmente cumprido. 
10.9. A instauração de processo administrativo em desfavor do Contratado, para apurar falha na execução 
do contrato, impede a devolução da garantia até a decisão final.   
11 PENALIDADES: 
11.1 O contratado que incorra em infrações, sujeita-se às seguintes sanções administrativas: 
a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo não 
superior a 05 (cinco) anos; 
e) impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e 
descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e 
Serviços – GMS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 
11.2 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” do item anterior poderão ser aplicadas ao 
adjudicatário e ao contratado, cumulativamente com a multa. 11.3 Advertência será aplicada por conduta que prejudique o andamento do procedimento de dispensa 
de licitação e de contratação. 
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11.4 A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 1% (um por cento) sobre o valor total da contratação, 
será aplicada a quem: 
a) retardar ou impedir o andamento do procedimento de dispensa de licitação; 
b) não mantiver sua proposta; 
c) apresentar declaração falsa; 
d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento. 
11.5 A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 5% (cinco por cento) sobre o valor total da 
contratação, será aplicada a quem: 
a) apresentar documento falso; 
b) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente; 
c) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s). 
11.6 Multa de mora diária de até 0,3% (zero vírgula três por cento), calculada sobre o valor global do 
contrato, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega do objeto contratual; a partir do 31º (trigésimo 
primeiro) dia será cabível a multa compensatória prevista no item 11.7. 11.7 A multa, de 10% (dez por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, será 
aplicada no caso de inexecução total ou parcial do contrato. 
11.8 A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, será aplicada ao licitante que: 
a) abandonar a execução do contrato; 
b) incorrer em inexecução contratual. 11.9 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, será aplicada a quem: 
a) fizer declaração falsa na fase de habilitação; 
b) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento; 
c) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento 
de vantagem de qualquer tipo; 
d) agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico; 
e) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
f) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos 
praticados, em especial, infrações à ordem econômica definidos na Lei Federal nº 12.529/2011; 
g) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei. 
11.10 O impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e 
descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e 
Serviços – GMS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será aplicado a quem: 
a) recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no edital; 
b) deixar de entregar documentação exigida para o certame; 
c) apresentar documentação falsa; 
d) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
e) não mantiver a proposta; 
f) falhar ou fraudar na execução do contrato; 
g) comportar-se de modo inidôneo, fora das hipóteses do item 11.9; 
h) cometer fraude fiscal. 
11.11 A autoridade máxima do órgão ou entidade é a autoridade competente para impor as penalidades 
previstas no item 11.1, alíneas “c”, “d” e “e”. 
11.12 Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensão do direito de contratar com a Administração 
ou da declaração de inidoneidade: 
a) às pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de licitar com 
a Administração Pública enquanto perdurarem as causas da penalidade, independentemente de nova 
pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios; 
b) às pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas referidas no item anterior. 
11.13 Na aplicação das sanções, a Administração observará as seguintes circunstâncias: 
a) proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto econômico da contratação; 
b) os danos resultantes da infração; 
c) situação econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geração de receitas e 
seu patrimônio, no caso de aplicação de multa; 
d) reincidência, assim entendida a repetição de infração de igual natureza após aplicação da sanção 
anterior; e 
e) circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da infração. 
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11.14 Nos casos não previstos no instrumento convocatório, inclusive sobre o procedimento de aplicação 
das sanções administrativas, deverão ser observadas as disposições da Lei Estadual nº 15.608/2007, da 
Lei Federal n.º 10.520/2002 e da Lei Federal nº 8.666/1993. 11.15 Sem prejuízo das penalidades previstas nas cláusulas anteriores, a responsabilização 
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional 
ou estrangeira, na participação da presente licitação e nos contratos ou vínculos derivados, também se 
dará na forma prevista na Lei Federal nº 12.846/2013, regulamentada, no âmbito do Estado do Paraná, 
pelo Decreto Estadual nº 10.271/2014. 
11.16 Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Cadastro Unificado de Fornecedores do 
Estado do Paraná (CFPR). 
11.17 Todas as penalidades descritas neste contrato somente serão efetivamente aplicadas após 
instauração de regular processo administrativo. 
11.18 Após decisão definitiva proferida no processo administrativo, as multas aplicadas deverão ser 
recolhidas à conta do Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, sob 
pena de seu valor ser descontado da garantia do contrato ou do documento de cobrança, na ocasião do 
pagamento, podendo, ainda, ser exigida judicialmente. 
 
 
12 CASOS DE RESCISÃO CONTRATUAL: 
12.1 O presente instrumento poderá ser rescindido: 
a) por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII a XX do 
art. 129 da Lei Estadual n.º 15.608/2007; 
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no respectivo procedimento 
administrativo, desde que haja conveniência para a Administração; ou 
c) judicialmente, nos termos da legislação. 
12.2 No caso de rescisão amigável, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicará sua intenção 
à outra, por escrito. 
12.3 Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa ao Contratado. 
12.4 O Contratado, desde já, reconhece todos os direitos da Administração Pública, em caso de rescisão 
administrativa por inexecução total ou parcial deste contrato. 
 
 
13 ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES: 
13.1 Este contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas no art. 112 da Lei Estadual 
n.º 15.608/2007. 
13.1.1 O Contratado está obrigado a aceitar acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor do contrato. 
13.2 É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou incorporação 
do Contratado com outra pessoa jurídica, desde que: 
a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 
original; 
b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; e 
c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração à 
continuidade do contrato. 
13.3 As alterações previstas nesta cláusula serão formalizadas por termo aditivo ao contrato. 
 
 
14. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
14.1. É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou incorporação 
do Contratado com outra pessoa jurídica, desde que: 
a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 
original; 
b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do Contrato; e 
c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração à 
continuidade do contrato. 
d) Autorização prévia da SEAP/DETO, e cumprimento do disposto no Art. 25 do Decreto Estadual nº 
4993/2016; 
14.2. A alteração subjetiva a que se refere o item 14.1 será ser formalizada por Termo Aditivo ao Contrato 
a critério da CONTRATANTE. 
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15. SUBCONTRATAÇÃO 
15.1 Não será permitida a subcontratação do objeto. 
 
 
16 DISPOSIÇÕES GERAIS: 
16.1 Integram o presente contrato, para todos os fins: o Termo de Dispensa, seus anexos e a proposta 
apresentada pelo Contratado. 
16.2 Este contrato é regido pela Lei Estadual n.º 15.608/2007, pela Lei Federal n.º 10.520/2002 e, 
subsidiariamente, pela Lei Federal n.º 8.666/1993 e demais leis estaduais e federais sobre contratos 
administrativos, aplicando-se referida legislação aos casos omissos no presente contrato. 
16.3 O Contratante enviará o resumo deste contrato à publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná. 
16.4 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro Central da Comarca da 
Região Metropolitana de Curitiba – PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
Curitiba, xxxx de julho de 2019 
 
 
 
CONTRATADA 
 
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA 
 
 
 
CONTRATANTES  
     
Agência de Defesa Agropecuária do Paraná - ADAPAR 
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná - AGEPAR 
Biblioteca Pública do Paraná - BPP 
Casa Civil - CC 
Casa Militar - CM 
Centro Cultural Teatro Guaíra - CCTG 
Centro Paranaense de Referência em Agroecologia - CPRA 
Colégio Estadual do Paraná - CEPR 
Controladoria Geral do Estado - CGE 
Coordenação da Receita do Estado - CRE 
Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba - COMEC 
Departamento de Estradas de Rodagem - DER 
Departamento de Imprensa Oficial do Estado - DIOE 
Departamento de Transito do Paraná - DETRAN 
Departamento Estadual de Arquivo Público - DEAP 
Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR 
Instituto Ambiental do Paraná - IAP 
Instituto das Águas do Paraná - AGUASPARANÁ 
Instituto de Terras, Cartografia e Geociências - ITCG 
Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER 
Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social - IPARDES 
Junta Comercial do Paraná - JUCEPAR 
Paraná Edificações - PRED 
Paraná Turismo - PRTUR 
Procuradoria Geral do Estado - PGE 
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Rádio e Televisão Educativa do Paraná - RTVE 
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP 
Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB 
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SETI 
Secretaria de Estado da Comunicação Social - SECS 
Secretaria de Estado da Cultura - SEEC 
Secretaria de Estado da Educação - SEED 
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA 
Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos - SEJU 
Secretaria de Estado da Saúde - SESA 
Secretaria de Estado da Segurança Pública - SESP 
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano - SEDU 
Secretaria de Estado do Esporte e Turismo - SEET 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA 
Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social - SEDS 
Secretaria de Estado e Coordenação Geral e Planejamento - SEPL 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE 
Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO 
Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR 

 
 
 Testemunhas 
 
 
 
 
1 – Marco Antônio Ramos 
RG 13.859.513-7-PR 
 
 
 
2 – Fernando Augusto Lewek 
RG 64474880-PR 
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DESPACHO Nº: 035/2019 – SEAP/DETO 
Protocolo nº: 15.843.489-0 
Interessado: Departamento de Gestão do Transporte Oficial  
Assunto: Contratação emergencial para Gestão da Manutenção da Frota 
Data: 05/07/2019 

 

1 

1. Retornou este protocolado da Procuradoria Consultiva – PRC/PGE com questionamentos 
acerca da contratação emergencial de empresa para prestação de serviços de 
gerenciamento de manutenção, com fornecimento e implantação de sistema informatizado 
e integrado (ambiente web), que compreenda o controle e gestão compartilhada, bem como 
a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota mediante Rede 
Credenciada, para atender veículos, embarcações e equipamentos que compõem a frota do 
Poder Executivo do Estado do Paraná. 

 
Face aos questionamentos formulados, passa-se às respostas. 

 
2. Quanto ao item “1”, informa-se que foi procedida a juntada da minuta do contrato a ser 
celebrado com a empresa selecionada pela Pasta, devidamente preenchida e na sua versão 
final. Na minuta contratual, foram preenchidos os campos: (a) Número do Contrato 
Emergencial 1292/2019; (b) Dados dos Contratantes e Contratado; (c) Valor Estimado do 
contrato; (d) Valor da Proposta Comercial da empresa MaxiFrota; (e) Relacionados os 
Órgãos signatários do contrato. Quanto à publicação em Diário Oficial, aguarda-se a 
ratificação da dispensa de licitação pelo Senhor Secretário da Pasta, para sua viabilização. 
 

2.1. A contratada deverá informar, no ato de assinatura de contrato, qual Tabela 
Referencial de Peças e Tempos dos Serviços será adotada, nos termos dos itens 
8.1.2.6.3. e 8.8. do Termo de Dispensa às fls. 24 e 64 (Mov. 3). 

 
3. Concernente ao item “2”, isto é, ao número de veículos da frota a ser abrangido pela 
contratação emergencial, cumpre reiterar que a empresa contratada não vem obedecendo 
às cláusulas contratuais, sobretudo em razão da falta de repasse da gerenciadora às oficinas 
dos pagamentos realizados pelo Estado do Paraná. O não cumprimento, inclusive, foi 
demonstrado pela Procuradoria-Geral do Estado na ação de nulidade e tutela específica 
ajuizada sob nº. 001204-45.2019.8.16.0179. Conforme exposto naqueles autos (página 16, 
movimento 1.1), “Ao todo, em 17/04/2019 havia 6.991 ordens de serviço “tramitando” no 
sistema”. Além disso, na data de propositura da ação, eram “mais de 3500 (três mil e 
quinhentas) viaturas de polícia e cerca de 300   (trezentos) veículos utilizados para serviços 
de saúde que estão em oficinas credenciadas pela JMK” (página 18, movimento 1.1). 
 

3.1. Como o sistema de gestão de frota, incluído como serviço no contrato vigente, não 
está “operante” após as operações policiais (a própria contratada afirmou isso em 
ofício dirigido a esta Pasta) ou suas informações podem não traduzir a realidade com 
fidedignidade, não é possível afirmar, com exatidão, a quantidade de veículos que, 
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atualmente, necessitam de manutenção corretiva. Porém, pelos controles paralelos 
atualmente exercidos por esta Pasta, é possível afirmar que há demanda represada 
de aproximadamente de 5.500 (cinco mil e quinhentos) veículos distribuídos em 
diversos Municípios, para os quais já havia sido abertas ordens de serviços no sistema 
de gestão de manutenção da JMK. Tais ordens encontram-se paralisadas nos mais 
variados status (aberta, em orçamentação, autorizada a execução, dentre outros). 

 
3.2. Outrossim, em que pese ter sido deferida a tutela de urgência nos autos nº 
0001204-45.2019.8.16.0179, para que o Governo do Paraná efetue pagamentos 
diretamente às oficinas da Rede Credenciada dos valores devidos pela JMK, muitos 
órgãos têm encontrado dificuldades na operacionalização deste tipo de execução de 
serviços, em razão dos trâmites burocráticos que envolvem o processo de manutenção. 
Alguns dos problemas são: (1) cadastro das inúmeras oficinas no Sistema SIAF; (2) 
renegociação de orçamentos diretamente com as oficinas, (3) coleta de novo 
orçamentos, quando necessários; (4) emissão de empenhos a todas as oficinas 
envolvidas; (5) recolhimento das Notas Fiscais/Fatura emitidas pelas Oficinas. Essas 
atividades, até então, eram desenvolvidas de forma eletrônica e centralizada pela 
empresa gerenciadora da manutenção. Ressalta-se ainda, que o atual contrato com a 
JMK encontra-se em trâmite para sua rescisão, pelas razões já elencadas no presente 
protocolado (fls. 939/944). 

 
3.3. Todos esses fatores permitem concluir que, embora seja expressiva a quantidade 
de veículos parados por falta de manutenção, não há como afirmar, com exatidão, o 
número que necessitará de manutenção até o período de finalização do procedimento 
licitatório em trâmite. Ademais, considere-se que a necessidade de manutenção está 
diretamente ligada a fatores como estado de conservação, rotina de uso nas atividades 
do órgão de lotação (a exemplo do uso severo das viaturas policiais e ambulâncias), 
os quais foram significativamente agravados pelas dificuldades enfrentadas na 
execução do Contrato 256/2015-SEAP/DETO, conforme relatos constantes da referida 
ação judicial, e também pela ausência, no período recente, da necessária manutenção 
preventiva dos veículos do Estado. 

 
3.4. É importante, ainda, mencionar que não há, no modelo de contratação proposto, 
pagamento de valor fixo à contratada sobre a quantidade total da frota. Em vez disso, 
aberto o certame público, foi apresentada proposta de taxa negativa (fls. 733 e 
seguintes) que incidirá sobre ordem de serviço a ser aberta e autorizada pelo gestor 
do órgão usuário (a propósito, vide item 9 – Da forma de pagamento, medição e 
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avaliação dos serviços – fls. 38 e seguintes). Portanto, a necessidade ou não de 
realização de reparos em veículos passará pelo crivo do órgão usuário e do ordenador 
de despesas, individualizadamente. Nesse sentido, restringir a manutenção de 
veículos a uma determinada frota prefixada pode trazer prejuízos à prestação de 
serviços públicos essenciais aos cidadãos e, em especial, à segurança dos agentes 
públicos que os utilizam. 

 
3.5. Por fim, também não há como afastar a necessidade de manutenção preventiva 
daqueles veículos recentemente adquiridos pelo Estado do Paraná e que podem 
perder garantia de fabricação caso tal serviço não ocorra. Nesse caso, a 
“emergencialidade” não se caracteriza em razão dos reparos a serem realizados no 
veículo, mas sim de perda de direito que somente é assegurado se cumpridas as 
condições contratuais estatuídas pelas concessionárias. 

 
4. Com esses esclarecimentos e a juntada da nova minuta de contrato, restitua-se à 
Procuradoria Consultiva – PRC/PGE. 

 
 
 

Marco Antonio Ramos 
Diretor do Departamento de Gestão do Transporte Oficial 
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Senhor Procurador-Chefe da PRC/PGE, 

I – Relatório:

Trata-se  de  protocolado  visando  a  contratação  emergencial  de  empresa  para

prestação de serviços de gerenciamento da manutenção, com fornecimento e implantação de

sistema  informatizado  e  integrado  (ambiente  web),  que  compreenda  o  controle  e  gestão

compartilhada, bem como a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da

frota mediante Rede Credenciada, para atender os veículos, embarcações e equipamentos que

compõem a frota do Poder Executivo do Estado do Paraná.

O protocolo  já  foi  objeto  de  análise  por  este  órgão  consultivo,  nos  termos  do

Despacho n. 268/2019 – PRC/PGE (fls. 981/982).

Diante  da  urgência,  deixa-se  de  relatar  a  integralidade  dos  documentos  que

integram o protocolado que serão mencionados, se necessário, no decorrer da informação.

II - Manifestação:

O DETO encaminha os autos para análise e parecer quanto à formalização de

contratação emergencial,  nos  termos expostos no caderno administrativo.  Por  conseguinte,

atendendo aos estritos limites da consulta, esta manifestação jurídica se cinge à verificação do

cumprimento dos pressupostos legais para a contratação pretendida, sem adentrar na análise

da  conveniência  administrativa  quanto  à  efetivação  do  contrato.  Os  motivos  do  ato,

componentes  do  mérito  administrativo,  são  de  inteira  responsabilidade  dos  gestores  dos

setores técnicos e autoridades administrativas responsáveis.

Destaque-se,  ainda,  que a  verificação dos  requisitos  técnicos,  orçamentários  e

financeiros  foge ao alcance da presente análise,  sendo seu exame atribuição dos  setores
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administrativos competentes.

Assim, quanto à análise da hipótese de dispensa, esta informação é  meramente

opinativa, salvo quanto à aferição do cumprimento dos requisitos formais da minuta contratual

apresentada (fls. 983/1002).

Realizadas as  ressalvas  acima,  adentra-se ao  cerne da questão administrativa

posta em análise.

II.1  –  Quanto  à  demonstração  da  existência  de  emergência  e  à

fundamentação da escolha do contratado

As hipóteses fáticas que, em caráter excepcional, permitem o afastamento da regra

da licitação estão previstas nos artigos 17, incisos I e II, 24 e 25 da Lei Federal n.º 8.666/1993,

e,  por  simetria,  na  Lei  Estadual  n.º  15.608/2007.  Ademais,  para  sua  validade,  exigem  a

observância das formalidades previstas no artigo 26 da Lei Nacional de Licitações e Contratos. 

No caso em exame, interessa a dispensa de licitação prevista no inciso IV,  do

artigo 24, da Lei Federal n.º 8.666/1993:

 

Art. 24. É dispensável a licitação:
[…]
IV  -  nos  casos  de  emergência ou  de  calamidade  pública,  quando
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar
prejuízo  ou  comprometer  a  segurança  de  pessoas,  obras,  serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares,  e somente para
os  bens  necessários  ao  atendimento  da  situação  emergencial ou
calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos,
contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação
dos respectivos contratos;

Em consonância com o artigo 26,  parágrafo único,  inciso I,  da Lei  Federal  n.°
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8.666/1993,  o  processo  de  dispensa  será  instruído  com  a  caracterização  da  situação

emergencial que justifique a dispensa, quando for o caso, in verbis:

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art.  17 e no inciso III  e
seguintes  do  art.  24,  as  situações  de  inexigibilidade  referidas  no  art.  25,
necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo
único do art. 8º desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à
autoridade  superior,  para  ratificação  e  publicação  na  imprensa  oficial,  no
prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. 
Parágrafo  único.  O  processo  de  dispensa,  de  inexigibilidade  ou  de
retardamento,  previsto neste artigo, será instruído,  no que couber,  com os
seguintes elementos:
I  -  caracterização  da situação  emergencial  ou  calamitosa  que justifique a
dispensa, quando for o caso;
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III - justificativa do preço.
IV-  documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens
serão alocados.

A Lei Estadual n.º 15.608/2007 estabeleceu ainda mais requisitos para garantia da

regularidade das hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação:

Art. 35. A dispensa ou a inexigibilidade de licitação requer sempre ato formal
fundamentado da autoridade competente, publicado na imprensa oficial, com
exceção das hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 34 desta lei.
[…]
§ 2º As dispensas previstas nas alíneas "f" e "g" do inciso I do art. 8º e nos
incisos  III  a  XXI  do  art.  34,  as  situações  de  inexigibilidade  do  art.  33,
necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no parágrafo único do
art.  13,  deverão  ser  comunicados  dentro  de  três  dias  à  autoridade
superior para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5
(cinco) dias, como condição para eficácia dos atos.
§ 3º Devem ser observadas as demais hipóteses de dispensa e inexigibilidade
de licitação estabelecidas por normas gerais de competência da União. 
§ 4º O processo de dispensa e de inexigibilidade será instruído, no que
couber, com os seguintes elementos: 
I – numeração sequencial da dispensa ou inexigibilidade; 
II – caracterização da circunstância de fato que autorizou a providência; 
III – autorização do ordenador de despesa; 
IV – indicação do dispositivo legal aplicável; 
V – indicação dos recursos orçamentários próprios para a despesa; 
VI – razões da escolha do contratado; 
VII – consulta prévia da relação das empresas suspensas ou impedidas
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de licitar ou contratar com a Administração Pública do Estado do Paraná;
VIII – justificativa do preço, inclusive com apresentação de orçamentos ou
da consulta aos preços de mercado; 
IX – documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens
serão alocados; 
X  –  pareceres  jurídicos  e,  conforme  o  caso,  técnicos,  emitidos  sobre  a
dispensa ou inexigibilidade; 
XI – no caso de dispensa com fundamento nos incisos I e II do art. 34 desta
lei,  expressa indicação do valor estimado para a contratação, podendo ser
dispensada nestas hipóteses a audiência do órgão jurídico da entidade; 
XII –  prova de regularidade para com as fazendas Federal, Estadual e
Municipal do domicílio ou sede da empresa, bem como de regularidade
para com a Fazenda do Estado do Paraná; 
XIII – prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante
a  apresentação  da  Certidão  Negativa  de  Débitos/CND e  ao  Fundo de
Garantia  por  Tempo  de  Serviço  (FGTS),  mediante  a  apresentação  do
Certificado de Regularidade de Situação/CRS. (grifamos)

Prima facie,  deve ser posteriormente demonstrado pela Pasta interessada o

ato  formal  fundamentado  da  autoridade  competente,  publicado  na  imprensa  oficial,

acerca da dispensa aqui pretendida, exigido pelo supracitado caput do art. 26, da Lei Federal

n.º 8.666/93. Os demais pontos serão analisados no curso desta manifestação.

Tais  dispositivos  legais  versam  sobre  a  possibilidade  de  contratação  para

atendimento às necessidades “coletivas e supraindividuais”1,  ou seja,  nos casos em que a

ausência de contratação representa um dano potencial,  um risco,  um prejuízo para o bem

público. Ensina Marçal Justen Filho que o “dispositivo enfocado refere-se aos casos em que o

decurso  de  tempo  necessário  ao  procedimento  licitatório  normal  impediria  a  adoção  de

medidas indispensáveis para evitar danos irreparáveis. Quando concluída a licitação o dano já

estaria caracterizado.”2

Em face da regulamentação legal da matéria, pode-se concluir pela existência de

três  pressupostos  de  fato  para  viabilidade  jurídica  da  contratação  emergencial:  (a) a

1 JUSTEN FILHO, Marçal.  Comentários à lei de licitações e contratos administrativos.  14ª ed. São Paulo:
Dialética, 2010, p. 305.

2 Idem. 
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caracterização  da  situação  de  emergência  ou  calamidade  pública;  (b) a  urgência  no

atendimento da situação;  (c) o risco iminente de prejuízo à segurança de pessoas ou obras,

serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares.

Essa  urgência,  segundo  o  Tribunal  de  Contas  da  União,  em  sua  decisão  n°

347/1994  –  Plenário:  "(…)  deve  ser  qualificada  pelo  risco  da  ocorrência  de  prejuízo  ou

comprometimento da segurança de pessoas,  obras,  serviços,  equipamentos e outros  bens

(…)".

Deve, ainda, a urgência, que caracteriza a situação emergencial, ser demonstrada

objetivamente,  ou seja,  deve ser  apresentada a situação concreta apontando os  riscos  de

possíveis danos à comunidade ou ao patrimônio público para justificar a dispensa de licitação.

Para justificar os pressupostos fáticos acima elencados, foi apresentada a seguinte

justificativa (item 3 do Termo de Dispensa, fls. 13):

Face à situação crítica em que se encontra o Contrato Administrativo nº
256/2015, firmado entre o Governo do Estado do Paraná, por intermédio desta
Pasta, e a empresa JMK SERVIÇOS S/A, que visa a prestação de serviços de
gerenciamento de frota, através de gestão compartilhada, recadastramento da
frota veicular  ativa e a prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva,  mediante  o  credenciamento  de  oficinas,  que  culminou  com  a
instauração  de  processo  administrativo  para  a  rescisão  do  referido
instrumento contratual.
E ainda,  considerando que o  procedimento  licitatório  protocolado sob o  nº
15.709.851-9 encontra-se em trâmite aguardando conclusão, sem que haja
neste momento, data precisa para tanto e, aliado à contínua e ininterrupta
necessidade  de  prestar  atendimento  às  demandas  de  manutenção
preventiva  e  corretiva  dos  veículos das  frotas  de  48  (quarenta  e  oito)
órgãos  usuários  do  citado  contrato,  faz-se  necessária  a  deflagração  da
contratação emergencial pelo período de até 180 (cento e oitenta) dias, ou
até conclusão do certame licitatório em andamento, o que ocorrer primeiro, a
fim de prevenir futuros e incalculáveis prejuízos aos serviços essenciais
à coletividade, em especial das áreas de Segurança e Saúde.

Ademais,  ao ser instada a melhor sopesar os elementos que caracterizariam a
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hipótese de dispensa em tela por meio do Despacho n.º 268/2019 – PRC/PGE (fls. 981/982),

emitiu o Despacho Nº: 035/2019 – SEAP/DETO (fls. 1004/1005), no bojo da qual se extrai, em

síntese, que

embora  seja  expressiva  a  quantidade  de  veículos  parados  por  falta  de

manutenção,  não  há  como  afirmar,  com  exatidão,  o  número  que

necessitará de manutenção até o período de finalização do procedimento

licitatório  em  trâmite.  Ademais,  considere-se  que  a  necessidade  de

manutenção está diretamente ligada a fatores como estado de conservação,

rotina de uso nas atividades do órgão de lotação (a exemplo do uso severo

das  viaturas  policiais  e  ambulâncias),  os  quais  foram  significativamente

agravados pelas dificuldades enfrentadas na execução do Contrato 256/2015-

SEAP/DETO, conforme relatos constantes da referida ação judicial, e também

pela ausência, no período recente, da necessária manutenção preventiva dos

veículos do Estado.

[…]

Portanto, a necessidade ou não de realização de reparos em veículos passará

pelo  crivo  do  órgão  usuário  e  do  ordenador  de  despesas,

individualizadamente. Nesse sentido, restringir a manutenção de veículos a

uma determinada frota prefixada pode trazer prejuízos à prestação de

serviços públicos essenciais aos cidadãos e, em especial, à segurança

dos agentes públicos que os utilizam.

Por  fim,  também não há  como afastar  a  necessidade  de manutenção

preventiva daqueles veículos recentemente adquiridos pelo Estado do

Paraná e que podem perder garantia de fabricação caso tal serviço não

ocorra. Nesse caso, a “emergencialidade” não se caracteriza em razão dos

reparos  a  serem realizados  no  veículo,  mas  sim  de  perda  de  direito  que

somente  é  assegurado  se  cumpridas  as  condições  contratuais  estatuídas

pelas concessionárias.

 Apesar  dos  esclarecimentos  prestados  pelo  DETO,  esta  PRC/PGE  reitera  o
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entendimento constante do Despacho nº 268/2019 – PRC/PGE, no sentido de que apenas é

autorizada a contratação emergencial para os bens necessários ao atendimento da situação

emergencial3. 

Sendo  assim,  levando-se  em conta  os  esclarecimentos  prestados  pelo  DETO,

respaldados nos documentos constantes no protocolado,  a situação de emergência estaria

apta a justificar a contratação pretendida, na forma da legislação de regência, se persistente4

e se a ausência da manutenção dos veículos for, efetivamente, inviabilizar o atendimento

de  situação  emergencial,  e  enseje  situação  que  possa  ocasionar  prejuízo  ou

comprometer a segurança de pessoas – conforme afirmado pelo DETO.

Se os serviços essenciais puderem ser realizados, ainda que com a redução

temporária da frota em circulação de cada órgão participante, a respectiva contratação

direta não se enquadraria na hipótese de dispensa em análise.

Recomenda-se,  assim,  considerando  que  o  DETO  informa  que  “a

necessidade ou não de realização de reparos em veículos passará pelo crivo do órgão

usuário e do ordenador de despesas”, que oficie todos os órgãos usuários para apenas

realizar  a contratação da manutenção para os veículos que necessitam circular para

evitar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, e, de forma

cumulativa,  que sejam necessários a atender a situação emergencial,  ainda que isso

implique na redução temporária da frota em circulação.

3 Lei Estadual nº 15.608/2007, Art.  34,  IV -  nos casos de emergência ou de calamidade pública,  quando
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança
de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens
necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que
possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da ocorrência da emergência
ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

4 O TCU no Acórdão n.º 1987/2015, manifestou-se no seguinte sentido: “10. No que se refere ao texto da lei, é
preciso ressaltar que “o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da
ocorrência da emergência ou calamidade”, previsto no art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993, se refere à duração
do contrato emergencial, nunca à da emergência em si. Esta última persiste, enquanto não solucionada.”
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Seja  como  for,  o  DETO  ainda  deverá,  antes  da  assinatura  do  contrato,

certificar-se do andamento do procedimento licitatório instaurado para a contratação

ordinária  dos  respectivos  serviços,  pois  somente  será  possível  a  contratação

emergencial caso ainda não tenha sido concluída a referida licitação.

Em relação à justificativa de preço, informou-se nos itens 1.1.5.1, 1.1.7, 1.1.8 e

1.1.9 do termo de dispensa:

Para  subsidiar  a  proposta  a  ser  apresentada  pela  empresa  interessada,

informa-se  que  a  média  histórica  de  Ordens  de  Serviços  Executadas

mensalmente, pela totalidade dos Órgãos integrantes do futuro contrato, é de

aproximadamente 3.350 (três mil trezentos e cinquenta) unidades. 

[…] 

Na execução do contrato o vencedor da disputa, por meio de sua rede de

estabelecimentos credenciados, deve apresentar o percentual mínimo de 12%

(doze por  cento)  de  desconto  para  peças  de reposição genuínas/originais,

parametrizado pelos valores apostos e vigentes nas Tabelas Referenciais de

Peças (Exemplo Audatex, Cilia ou Orion), a ser definida entre as partes no ato

da contratação.

Na execução do contrato o vencedor da disputa, por meio de sua rede de

estabelecimentos credenciados, deve apresentar o percentual mínimo de 19%

(dezenove  por  cento)  de  desconto  para  peças  de  reposição  do  mercado

alternativo.

Para  fins  de  remuneração  da  Mão  de  Obra/Hora  Homem  à  sua  Rede

Credenciada, os valores máximos abaixo especificados: a) Valor Mão de Obra/

Hora Homem para motocicletas – R$ 46,00 (quarenta e seis reais); b) Valor

Mão de Obra/Hora Homem para veículos leves/médios – R$ 92,00 (noventa e

dois reais); c) Valor Mão de Obra/Hora Homem para veículos pesados – R$

131,00 (cento e trinta e um reais); d) Valor Mão de Obra/Hora Homem para

equipamentos – R$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais); e) Valor Mão de

Obra/Hora  Homem  para  embarcações  e  similares  –  R$  197,00  (cento  e
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noventa e sete reais);

Ademais, os parâmetros para as cotações estão justificados no item 2 do Termo de

Dispensa, onde consta também os valores da taxa de administração, mão de obra, peças. A

documentação  referente  a  tais  cotações  foi  anexada  às  fls.  424/623,  sendo  de  inteira

responsabilidade do setor técnico correspondente.

Quanto às razões de escolha do contratado informou-se, que 

Visando dar total transparência ao ato da contratação emergencial, e permitir

o  maior  número  possível  de  interessados,  a  SEAP divulgou  no  seu  sítio

eletrônico  (www.administracao.pr.gov.br)  e  no  portal  Compras  Paraná

(http://www.comprasparana.pr.gov.br/) (fls. 688 a 691) o Termo de Dispensa,

bem como, o DETO convidou 11 (onze) empresas do ramo de atividade para

apresentarem proposta comercial, sendo: (1) Prime Consultoria e Assessoria

Empresarial Ltda. – fls. 660; (2) Ticket Soluções HDFGT S/A – fls. 661; (3)

MaxiFrota Serviços de Manutenção de Frota Ltda – fls. 662; (4) VALECARD -

TRIVALE Administração Ltda – fls. 663; (5) Companhia Brasileira de Soluções

e Serviços - ALELO – fls. 664; (6) Senff Administradora de Cartões – fls. 665;

(7) Bracov – fls. 666; (8) CTF – fls. 666; (9) ECX – fls. 666; (10) POLICARD –

fls. 666; (11) SODEXO – fls. 667 e 668. Apenas as empresas Ticket Soluções

HDFGT S/A e Companhia Brasileira de Soluções e Serviços – ALELO, fls. 715

e 693,  respectivamente,  manifestaram expressamente  não ter  interesse na

contratação. A empresa Bracov informou não atuar na área de manutenção

veicular (fls. 713) e, as demais não se manifestaram. Na sessão pública para

abertura dos envelopes e entrega da documentação habilitatória, realizada em

data de 27.06.2019 às 09:00, que encontra-se disponível nos links c.pr.gov.br/

de101262019t1 e c.pr.gov.br/de101262019t2, compareceram as empresas (1)

Prime  Consultoria  e  Assessoria  Empresarial  Ltda.  –  fls.  906  e  907,  e,  (2)

MaxiFrota Serviços de Manutenção de Frota Ltda – fls. 906 e 907, sendo que

apenas a MaxiFrota apresentou proposta comercial, consistente na Taxa de
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Administração  Negativa  de  R$  15,00  (quinze  reais)  por  ordem de  serviço

executada. Foram avaliados os documentos de habilitação apresentados pela

empresa,  conforme  disposto  no  Anexo  13,  os  quais  foram  considerados

regulares e desta forma, a mesma foi  habilitada – fls. 908. Ato contínuo, a

empresa foi convidada a demonstrar o seu Sistema de Gestão de Manutenção

para ser avaliado por Comissão designada pela Resolução nº 3.069/2019 (fls.

722) especificamente para este fim, tendo ao final alcançado 68 (sessenta e

oito) pontos e considerada apta à contratação.

Em  relação  aos  valores  praticados  nesta  contratação,  a  PRC/PGE  não  tem

competência legal ou técnica para fazer avaliações a este respeito, que deve ser efetivada

pelos órgãos técnicos competentes,  inclusive com consulta  ao maior  número de empresas

possível, isto para aumentar as chances de formalizar contrato mais vantajoso ao Estado. 

Ademais,  a  documentação  constante  dos  autos  não  indica  a  existência  de

irregularidades no processo de seleção da empresa.

No que tange à indicação de recursos orçamentários, observa-se que, em verdade,

foram  juntadas  ao  protocolo  as  mesmas  documentações  orçamentárias  utilizadas  no

Protocolado nº 15.709.851-9,  que trata da licitação para a contratação regular  de empresa

gestora do serviço de manutenção da frota.

Embora seja certo que se tratam de despesas com a mesma natureza e que os

valores ali constantes superam os valores necessários para a contratação emergencial, será

eventualmente necessário o reforço na dotação para viabilizar as despesas do Protocolado nº

15.709.851-9.  Deste  modo,  necessária  nova  manifestação  da  SEFA,  sobretudo  para  que

indique se a contratação emergencial não comprometerá a contratação regular.

Por tal razão, deve o protocolado ser encaminhado à SEFA, para elaboração
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de nova manifestação.

Quanto  aos  requisitos  técnicos  para  a  contratação  elencados  no  já

referido Termo de Dispensa, eles também devem ser pontualmente justificados. Isto

inclui justificativa quanto ao escopo do sistema e a seus requisitos funcionais.

Ainda, considerando o objeto a ser contratado, apesar do Protocolado já ter

sido alvo de apreciação pelo CETIC (fls.  633 e seg.), necessária nova remessa dos

autos para  o Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação do

Paraná – CETIC/PR, conforme exigência do artigo 6º, parágrafo único, da Lei Estadual nº

17.480/20135.

II.2  -  Quanto  à  regularidade  formal  do  procedimento  e  da  minuta

contratual

Para comprovar a regularidade fiscal, previdenciária, perante o FGTS, trabalhista e

junto ao CADIN estadual, foram juntados os documentos de fls. 781/791 e 933/937, devendo a

Pasta observar a validade das respectivas certidões, de modo que sejam válidas quando

da contratação.

O DETO ainda deve atender  ao disposto  no § 4°  do artigo 6°  do Decreto

Estadual n.º 426/2019, exigindo a respectiva declaração6.

5 Art. 6º Os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual somente poderão formalizar processos de
aquisição,  contratação,  recebimento  por  transferência  ou  doação  e  locação  de  bens  e  serviços  de  TIC,
independente da origem dos recursos, após o registro e deliberação do respectivo processo no CETIC-PR.
Parágrafo único. Os processos de que trata o caput deste artigo deverão, obrigatoriamente, ter seu
resultado informado ao CETIC-PR após sua conclusão. (destaquei)

6 Art. 6.º É vedada também, no âmbito de cada órgão e de cada entidade:
I - a contratação direta, sem licitação, por órgão ou entidade da Administração Pública Estadual de pessoa
jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de detentor de cargo de provimento
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Se não bastasse isso, no intuito de cumprir integralmente o § 4º, do artigo 35,

da Lei Estadual n.º 15.608/2007, a Pasta  deverá providenciar também: I)  a numeração

sequencial da dispensa e; II) a autorização do(s) ordenador(es) de despesas. Ademais,

deve observar que a dispensa deve ser comunicada dentro do prazo de 3 (três) dias à

autoridade superior  para  ratificação e  publicação na imprensa oficial,  no  prazo de 5

(cinco)  dias,  como  condição  para  eficácia  do  ato  (art.  35,  §  2º  da  Lei  Estadual  n.º

15.608/07).

No tocante à minuta do contrato emergencial (fls. 983/1002),  recomenda-se

que sejam feitos os seguintes ajustes:

a) indicar, além da numeração sequencial da dispensa (art. 35, § 4º, inc. I, da Lei

Estadual n.º 15.608/2007), o dispositivo legal aplicável à hipótese de dispensa de

licitação, conforme exigido no art. 35, § 4º, inc. IV, da Lei Estadual n.º 15.608/2007;

b)  o  objeto  do  contrato,  além de estar  expressamente  vinculado ao  Termo de

Dispensa de Licitação, deve se vincular à proposta da empresa, conforme exigido

no art. 99, inc. XII, da Lei Estadual n.º 15.608/2007, motivo pelo qual a cláusula

primeira deverá ser complementada;

c)  incluir  cláusula,  nas  obrigações  dos  órgãos  usuários  (9.2.5),  no  sentido  de

apenas solicitar a manutenção dos veículos quando, efetivamente, ocorrer risco de

inviabilizar o atendimento de situação emergencial, e enseje situação que possa

ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas;

d) Em relação à cláusula 8.11, recomenda-se a utilização do prazo de 90 (noventa

dias), para que não se gere questionamento quanto ao cumprimento do art. 78, inc.

XV, Lei n.º 8.666/93;

em comissão ou função de confiança que atue na área responsável  pela demanda ou contratação ou de
autoridade a ele hierarquicamente superior no âmbito de cada órgão e de cada entidade;
[…]
§ 4.º Para fins do disposto no inciso I deste artigo, os gestores dos contratos, assim como dos convênios e dos
instrumentos equivalentes para contratação de entidade que desenvolva serviço ou projeto, conforme o caso,
no âmbito de órgão ou entidade da Administração Pública Estadual,  exigirá do sócio ou administrador da
contratada/conveniada a apresentação da declaração constante do Anexo II.
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ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Consultiva

PROTOCOLO Nº 15.843.489-0

INFORMAÇÃO Nº 170/2019 – PRC/PGE

INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO TRANSPORTE OFICIAL - DETO

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO  DIRETA –  CARÁTER  EMERGENCIAL –  DISPENSA DE

LICITAÇÃO – MANUTENÇÃO DA FROTA.

e) deverá ser corrigida a redação do item 9.1.4 e 11.10.a, eis que menciona

“edital”,  quando  a  contratação  decorre  de  procedimento  de  dispensa  de

licitação;

f) excluir a menção à Lei Federal nº 10.520/2002 constante no item 11.14 e 16.2,

eis que o contrato não decorre de pregão, mas sim de procedimento de dispensa

de licitação;

g) em relação ao item 9.1.15, verificar a oportunidade de manter a cláusula e, em

havendo,  esclarecer/complementar,  vez  que  encontra-se,  aparentemente,

incompleta;

h) Em relação ao item 9.1.24, recomenda-se a utilização do verbo “deverá”, em

substituição ao “poderá”;

i) o item 9.1.35.2, em sua segunda parte, contém, em verdade, uma obrigação da

CELEPAR e do DETO. Assim, a parte deve ser remanejada ou ao menos repetida

como um dos itens da cláusula 9.2;

j) deve ser corrigido o número da Lei n.º 15.608/2007 no item 9.1.40;

k)  renumerar7 a  cláusula  denominada  “das  obrigações  e  responsabilidades  da

contratada relativas à rede credenciada e à gestão compartilhada”, devendo ser a

cláusula 9.2. Os subitens também devem ser adequados;

l) renumerar a cláusula denominada “das obrigações da contratada relativas aos

requisitos de credenciamento de estabelecimentos”, devendo ser a cláusula 9.3.

Os subitens também devem ser adequados;

m)  renumerar  a  cláusula  denominada  “das  obrigações  e  responsabilidades  da

contratante”,  devendo  ser  a  cláusula  9.4.  Os  subitens  também  devem  ser

adequados;

n) Considerando que o procedimento não decorre de pregão, devem ser excluídas

as previsões de penalidade constantes das cláusulas 11.1.e e 11.10, renumerando

os itens subsequentes;

7 As recomendações referentes a renumeração de cláusulas do contrato podem ser realizadas de maneira
distinta pela Pasta, desde que não haja repetição de cláusulas com a mesma numeração.
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ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Consultiva

PROTOCOLO Nº 15.843.489-0

INFORMAÇÃO Nº 170/2019 – PRC/PGE

INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO TRANSPORTE OFICIAL - DETO

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO  DIRETA –  CARÁTER  EMERGENCIAL –  DISPENSA DE

LICITAÇÃO – MANUTENÇÃO DA FROTA.

o) Incluir, na Cláusula 12, a hipótese de rescisão contratual automática, decorrente

da assinatura do contrato decorrente da licitação regular.

Dessa forma, esta PRC/PGE atesta a regularidade do procedimento de dispensa e

da minuta do contrato administrativo,  desde que observadas integralmente as ressalvas

apresentadas.

III – Da Conclusão:

Ante o exposto, opina-se pela regularidade do procedimento de dispensa e pela

aprovação  da  minuta  do  contrato,  desde  que  integralmente  observadas  as  ressalvas

constantes na fundamentação desta manifestação.

Considerando  a  importância  da  fundamentação  que  embasa  cada  uma  das

ressalvas  aqui  insertas,  deixa-se,  excepcionalmente,  de  sintetizar,  na  conclusão,  tais

recomendações.

Destaca-se, por outro lado, que o contrato emergencial não poderá ser assinado

antes  da  rescisão  do  contrato  vigente  e  não  poderá  perdurar  após  a  conclusão  do

procedimento regular de licitação.

Recomenda-se,  por  oportuno,  que  a  SEAP/DETO  adote  com  urgência  as

providências administrativas necessárias para a conclusão do procedimento licitatório visando

a contratação dos serviços em apreço.

Alerta-se que o titular da SEAP deverá, ainda, ratificar a situação de  emergência

ensejadora da dispensa da licitação.
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ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Consultiva

PROTOCOLO Nº 15.843.489-0

INFORMAÇÃO Nº 170/2019 – PRC/PGE

INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO TRANSPORTE OFICIAL - DETO

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO  DIRETA –  CARÁTER  EMERGENCIAL –  DISPENSA DE

LICITAÇÃO – MANUTENÇÃO DA FROTA.

Tendo em vista o disposto no art. 37, inc. V, do Anexo que acompanha o Decreto

Estadual n.º 2.137/2015, encaminhe-se o expediente à Sra. Procuradora-Geral do Estado para

aprovação.

Após, deverá o protocolado ser encaminhado à SEFA, para nova manifestação.

Por fim, deve o protocolado ser encaminhado ao CETIC,  conforme exigência do

artigo 6º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 17.480/2013.

É a informação.

Curitiba, 08 de julho de 2019.

Igor Pires Gomes da Costa
Procurador do Estado do Paraná

1. De acordo,
2. Encaminhe-se  à  CCON/PGE  para
ciência  e  posterior  encaminhamento  ao
Gabinete da PGE.

Bruno Assoni
Procurador-Chefe da PRC/PGE
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 ESTADO DO PARANÁ 

 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

 Coordenadoria do Consultivo 

 

PROTOCOLO Nº  15.843.489-0 

INTERESSADO: SEAP - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA 

PREVIDÊNCIA 

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL – GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA 

FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO ESTADO DO PARANÁ 

DESPACHO Nº: 088/2019 – CCON/PGE. 

1 

 

Ciente da Informação PRC-PGE de fls. 1.006/.1020 (mov. 99). 

Encaminhe-se ao Gabinete da PGE, para ciência e providências, 

com a urgência que o caso requer. 

 

Curitiba, 08 de julho de 2019. 

 

 

 

Luciana da Cunha Barbato Olieira 

Procuradora do Estado do Paraná 

Procuradora-Chefe da CCON/PGE em exercício 

(em substituição às férias do titular) 

 

1021
100

Inserido ao protocolo 15.843.489-0 por: Luciana Da Cunha em: 08/07/2019 13:42. Assinado por: Luciana Da Cunha em: 08/07/2019 13:44. Para mais informações
acesse: http://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: e7dcac8afb504fe2473135047da543f8



ESTADO DO PARANÁ
Procuradoria-Geral do Estado
Gabinete da Procuradora-Geral

Protocolo nº 1.843.489-0 
 Despacho nº 352/2019–PGE

I. Aprovo  a  Informação  n.º  170/2019-PRC/PGE, da
lavra do Procurador do Estado Igor Pires Gomes da
Costa, 1006/1020;

II. Encaminhe-se  ao  Departamento  de  Gestão  do
Transporte Oficial da Secretaria da Administração e
da Previdência – DETO/SEAP.

Curitiba, 8 de julho de 2019.

Leticia Ferreira da Silva
Procuradora-Geral do Estado
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO TRANSPORTE OFICIAL

Protocolo: 15.843.489-0

Assunto:
Solicita autorização para iniciar procedimento de dispensa
de licitação para contratar, emergencialmente, empresa
para gerenciar a manutenção da frota de veículos oficiais
do Estado.
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO TRANSPORTE OFICIALInteressado:
09/07/2019 17:47Data:

DESPACHO
AO  CETIC  -  Conselho  Estadual  de  Tecnologia  da  Informação  e

Comunicação

Visando o cumprimento da Lei Estadual 17480/2013, encaminhamos o
presente Termo de Dispensa Emergencial para apreciação da CELEPAR /
CETIC.

Atenciosamente,

Marco Antônio Ramos
Diretor do DETO/SEAP
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ESTADO DO PARANÁ

CETIC-PR

CONSELHO ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ

Ofício n°   150/2019   - CETIC-PR
Curitiba, 10 de Julho de 2019

Processo nº: 15.843.489-0

Interessado: SEAP / DETO

Objeto:  Contratação  emergencial  de  empresa  para  prestação  de  serviço  comum  de
gerenciamento da manutenção, com fornecimento e implantação de sistema informatizado e
integrado (ambiente web), que compreenda o controle e gestão compartilhada, bem como, a
prestação  de  serviços  de  manutenção  preventiva  e  corretiva  da  frota  mediante  Rede
Credenciada, com vigência de até 180 dias.

Prezado Senhor

Encaminhamos o protocolo em referência para análise e emissão de parecer técnico da
CELEPAR sobre os seguintes aspectos:

1. objeto  (se o objeto está adequado às necessidades apontadas no processo);

2. especificação técnica (se  a  especificação  técnica  está  no nível  de detalhamento
adequado ao uso pretendido);

3. valor (se a forma de obtenção do valor está adequada à prática de mercado);

4. demais  condições  de  fornecimento/contratação (se  as  demais  condições  de
fornecimento/contratação  do  objeto  estão  adequadas,  tais  como:  implantação,
consultoria, treinamento, garantias, suporte técnico, integração com sistemas legados
da Administração Estadual (quando for o caso), requisitos de habilitação técnica das
partes, entre outras condições que se fizerem pertinentes ao objeto).

Atenciosamente

Bruno Cavalcanti Simões
CETIC-PR - Secretaria Executiva
(41) 3200-6837
brunocs@celepar.pr.gov.br

Ao Senhor
DANILO SCALET
Diretor de Desenvolvimento de Soluções Corporativas da CELEPAR

Nesta Capital

PRAÇA NOSSA SENHORA DE  SALETTE , S/N - PALÁCIO IGUAÇU CENTRO CÍVICO 80530-909 CURITIBA – PR  
TELEFONES: (41) 3350-2431 / (41) 3200-6838 / (41) 3200-6837
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PARECER

    Curitiba, 10 de Julho de 2019.
Parecer Nº: 97/2019 - CELEPAR
Referente ao Processo: 15.843.489-0
Interessado: SEAP/DETO
Objeto: Contratação  emergencial  de  empresa  para  prestação  de  serviço  comum  de
gerenciamento  da  manutenção,  com  fornecimento  e  implantação  de  sistema
informatizado  e  integrado  (ambiente  web),  que  compreenda  o  controle  e  gestão
compartilhada, bem como, a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva
da frota mediante Rede Credenciada, com vigência de até 180 dias.

Em atendimento ao oficio nº  150/2019 - CETIC-PR realizamos uma análise no objeto em
questão e informamos que:

Quanto ao objeto em contratação:  (se o objeto está adequado às necessidades apontadas
no processo)
O objeto em relação ao sistema informatizado está aderente às justificativas apresentadas no
processo, conforme descrito na folha 4 do processo.

Quanto as especificações técnicas: (se a especificação técnica está no nível de detalhamento
adequado ao uso pretendido).
As especificações técnicas do sistema informatizado estão registradas de forma adequada ao
uso pretendido, conforme descrito nas folhas 57 a 66 do processo (Anexo 1 – Funcionalidades
Mínimas do Software (Sistema)).

Quanto a valores: (se a forma de obtenção do valor está adequada à prática de mercado)
No processo cita-se valores estimados para prestação completa do serviço (peças, serviços,
mão de obra, taxa de administração e sistema informatizado), não há valores específicos em
relação ao sistema informatizado.

Quanto  as  demais  condições  de  fornecimento: (se  as  demais  condições  de
fornecimento/contratação do objeto estão adequadas, tais como: implantação, consultoria,
treinamento, garantias, suporte técnico, integração com sistemas legados da Administração
Estadual  (quando for  o  caso),  requisitos  de  habilitação  técnica  das  partes,  entre outras
condições que se fizerem pertinentes ao objeto).
As  condições  semelhantes  identificadas  anteriormente  no  protocolo  do  procedimento
licitatório sob nº 15.709.851-9 já foram ajustadas e adequadas neste processo.

Atenciosamente.
____________________________________ ____________________________________

Cristiano Précoma  Aníbal André Antunes Mendes     

GSI-B - Gerência de Sistemas de
Informação

DD -  Diretoria de Desenvolvimento de
Soluções Corporativas

             Rua Mateus Leme, 1561  | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | (41) 3200-5000 | Fax (41) 3200-6600 | 1
Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br |e-mail: celepar@pr.gov.br
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Governo do Estado do Paraná - Casa Civil
Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - 
CETIC-PR

PARECER DA SECRETARIA EXECUTIVA - Processo: 15.843.489-0D

Solicitante: SEAP / DETO
Marco Antônio Ramos - Diretor do DETO/SEAP

Objeto do Processo

Contratação emergencial de empresa para prestação de serviço comum de gerenciamento da manutenção, 
com fornecimento e implantação de sistema informatizado e integrado (ambiente web), que compreenda o 
controle e gestão compartilhada, bem como, a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
da frota mediante Rede Credenciada, com vigência de até 180 dias.

Resumo da Justificativa Apresentada

A contratação emergencial de empresa para prestação de serviço comum de gerenciamento da 
manutenção, com fornecimento e implantação de sistema informatizado e integrado (ambiente web), que 
compreenda o controle e gestão compartilhada, bem como, a prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva da frota mediante Rede Credenciada, para atender os veículos, embarcações e 
equipamentos que compõem a frota do Poder Executivo do Estado do Paraná, se justifica face à situação 
crítica em que se encontra o Contrato Administrativo nº 256/2015, que visa a prestação dos referidos 
serviços, firmado entre o Governo do Estado do Paraná, por intermédio da SEAP, e a empresa JMK 
SERVIÇOS S/A, que culminou com a instauração de processo administrativo para a rescisão do instrumento 
contratual citado.

E ainda, considerando que o procedimento licitatório protocolado sob o nº 15.709.851-9 encontra-se em 
trâmite aguardando conclusão, sem que haja neste momento, data precisa para tanto e, aliado à contínua e 
ininterrupta necessidade de prestar atendimento às demandas de manutenção preventiva e corretiva dos 
veículos das frotas de 48 (quarenta e oito) órgãos usuários do citado contrato, faz-se necessária a 
deflagração da contratação emergencial pelo período de até 180 (cento e oitenta) dias, ou até conclusão do 
certame licitatório em andamento, o que ocorrer primeiro, a fim de prevenir futuros e incalculáveis prejuízos 
aos serviços essenciais à coletividade, em especial das áreas de Segurança e Saúde.

Recursos Disponíveis

Origem do Recurso Valor (R$) Prazo Limite Dotação / Fonte / Observações

Próprio R$38.657.957,20 Dotações Orçamentárias dos Órgãos/Entidades 
Usuários dos serviços (fls 144-423).

Relatório da SE-CETIC-PR

1. OBJETO
O processo em referência trata da contratação emergencial de empresa para prestação de serviço comum 
de gerenciamento da manutenção, com fornecimento e implantação de sistema informatizado e integrado 
(ambiente web), que compreenda o controle e gestão compartilhada, bem como, a prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva da frota mediante Rede Credenciada, para atender os veículos, 
embarcações e equipamentos que compõem a frota do Poder Executivo do Estado do Paraná, com vigência 
de até 180 dias.
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O valor total previsto para a contratação é de R$ 38.657.957,20 (trinta e oito milhões, seiscentos e cinquenta 
e sete mil novecentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos). Para a prestação dos serviços, a empresa 
contratada deverá fornecer e utilizar, disponibilizando algumas funcionalidades e informações à SEAP e 
órgãos usuários da frota, sistema informatizado e integrado. O valor correspondente a esse sistema está 
incluído no preço dos serviços e não se encontra destacado. Assim, este relatório se restringe 
especificamente à análise da adequação técnica do sistema informatizado mencionado.

2. JUSTIFICATIVA
O resumo da justificativa acima transcrito foi obtido do Termo de Dispensa de Licitação e seus respectivos 
anexos, elaborado no âmbito da Divisão de Manutenção de Frota do Departamento de Gestão do 
Transporte Oficial - DETO/SEAP, de folhas 04 a 122 do protocolado, cujo conteúdo elenca as razões que 
motivaram o pedido em análise, assim como, a justificativa técnica para a escolha da solução a ser adotada. 
Observa-se que o referido Termo foi aprovado pelo Diretor do DETO à folha 638.

3. PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO
A instrução do processo indica que a aquisição/contratação pretendida se realizará de forma direta, através 
de Dispensa de Licitação, em razão do caráter emergencial dos serviços a serem prestados, conforme 
descrito no Termo de Dispensa e contrato emergencial DETO/SEAP (fls 983-1002).

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
O detalhamento técnico dos produtos/serviços consta do Termo de Dispensa acima citado, especificamente 
o sistema informatizado e integrado que consta do Anexo 1 - Funcionalidades Mínimas do Software.

5. PARECER TÉCNICO DA CELEPAR
A análise que subsidia a deliberação do CETIC-PR é feita pela CELEPAR por meio de emissão de parecer 
técnico, abordando: o objeto, as especificações técnicas dos produtos/serviços, os valores e as demais 
condições de fornecimento/contratação, conforme estabelecido no item 1.1.3 da Norma de Apresentação de 
Processos ao Conselho constante do Anexo II da Resolução da Casa Civil nº 149, de 19 de Junho de 2017.

Nesse contexto, o presente expediente foi recebido na Secretaria Executiva do CETIC-PR e encaminhado 
para avaliação técnica da Diretoria de Desenvolvimento da CELEPAR no tocante ao sistema informatizado e 
integrado (fl 1024), cuja manifestação não apontou restrições ao objeto, às especificações técnicas e às 
demais condições de fornecimento/contratação, nos termos do Parecer Técnico nº 97/2019 - GSI-B/DD (fl 
1025). Ainda no referido Parecer, a Companhia ressalva que não foi possível identificar os valores 
específicos ao sistema, pois constam no processo os preços estimados para prestação completa do serviço 
(peças, serviços, mão de obra, taxa de administração e sistema informatizado).

6. RECURSOS E AUTORIZAÇÃO
Os recursos orçamentários / financeiros necessários à presente aquisição / contratação são oriundos de 
Dotações Orçamentárias dos Órgãos/Entidades Usuários dos serviços (fls 144-423), bem como, estão 
evidenciados o conhecimento e autorização da Administração da SEAP para continuidade do processo (fls 
639-641 e 978-979).

Encaminhamento do Processo: Análise e Deliberação com Ressalva 

Itens propostos para aquisição/contratação:

Qtde Tipo Val Unit (A) Val Total (A) Configuração / Descrição

1 Serviços R$38.657.957,20 R$38.657.957,20  Fornecimento e implantação 
emergencial de sistema informatizado e 
integrado (ambiente web) para serviço 
comum de gerenciamento da 
manutenção, que compreenda o controle 
e gestão compartilhada, bem como, a 
prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva da frota mediante 
Rede Credenciada, para atender os 
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veículos, embarcações e equipamentos 
que compõem a frota do Poder Executivo 
do Estado do Paraná, com vigência de 
até 180 dias, conforme descrito em 
Termo de Dispensa de Licitação - 
DETO/SEAP (fls 04-122) e observado o 
disposto no Parecer Técnico da 
CELEPAR nº 97/2019 - GSI-B/DD (fl 
1025). *O valor discriminado se trata do 
máximo previsto para a contratação e foi 
atribuído especificamente para fins de 
referência do processo, pois o sistema 
informatizado não possui preço 
discriminado.

                                                   Total:  R$38.657.957,20

Curitiba, 11/07/2019 

Bruno Cavalcanti Simões Allan Marcelo de Campos Costa
Relator Secretário Executivo do CETIC-PR   

Diretor-Presidente da CELEPAR
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Governo do Estado do Paraná - Casa Civil
Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - 
CETIC-PR

DOCUMENTO DE DELIBERAÇÃO - Processo nº 15.843.489-0D

Solicitante: SEAP / DETO Valor: R$ 38.657.957,20

Objeto:

Contratação emergencial de empresa para prestação de serviço comum de gerenciamento da 
manutenção, com fornecimento e implantação de sistema informatizado e integrado (ambiente web), 
que compreenda o controle e gestão compartilhada, bem como, a prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva da frota mediante Rede Credenciada, com vigência de até 180 
dias.

O Conselho de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CETIC-PR, com a competência que lhe é 
atribuída pela Lei Estadual nº 17.480 de 10/01/2013, pelos Decretos Estaduais nº 6.063 de 31/01/2017, 883 de 
21/03/2019, 1.678 de 12/06/2019 e 1.752 de 25/06/2019 e pela Resolução da Casa Civil nº 149 de 19/06/2017, aprova 
especificamente os quesitos técnicos sob a ótica das políticas de TIC do Estado do Paraná contidos no processo 
acima referenciado, em conformidade com o Parecer da Secretaria Executiva de 11/07/2019 e condições adiante 
estabelecidas, sendo de inteira responsabilidade do órgão interessado a idoneidade das informações técnicas 
apresentadas, o mapa de formação de preços e o valor fixado para o objeto, bem como as análises jurídica, 
financeira e orçamentária para a realização da despesa.

Deliberação:

Processo aprovado com ressalva.

Secretaria Executiva do CETIC-PR: Data de Aprovação: _____ / _____ / _______

CELEPAR
Allan Marcelo de Campos Costa

                                                                            

Conselheiros:

Gabinete do Governador
Titular: Daniel Wesley Vilas Bôas Rocha

Suplente: Dorlizete Carletto Quinelato

SEFA
Titular: Fernades dos Santos

Suplente: Márcio Luís Trentin

SEPL
Titular: João Evaristo Debiasi

Suplente: Eduardo Pereira Cartaxo Junior

SEAP
Titular: Bráulio Cesco Fleury

Suplente: José Chede

PGE
Titular: Izabel Cristina Marques  

CGE
Titular: Raul Clei Coccaro Siqueira

Suplente: Osmar Alves Baptista Junior

Presidência do CETIC-PR: Data de Aprovação: _____ / _____ / ______

CASA CIVIL
Titular: Luiz Augusto Silva

Suplente: Henrique Domakoski

Conforme art. 15 da Resolução da Casa Civil nº 149 de 19/06/2017, a deliberação dos processos submetidos ao CETIC-PR 
obedecerá as seguintes alçadas: 

I. Até o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), aprovação pelo Secretário Executivo; 

II. Valores entre R$ 500.000,01 (quinhentos mil reais e um centavo) e R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), aprovação 
pelo Secretário Executivo em conjunto com o Presidente do Conselho; 

III. Valores superiores a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), aprovação pela maioria da Plenária.

OBSERVAÇÃO: Em Plenária realizada em 16/05/2018, foi deliberado que os processos relativos ao item II serão aprovados 
pelo Secretário Executivo, Presidente e pela maioria dos conselheiros.
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ESTADO DO PARANÁ

CETIC-PR

CONSELHO ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ

Ofício n° 151/2019 - CETIC-PR
Curitiba, 11 de Julho de 2019

Processo: 15.843.489-0

Interessado: SEAP / DETO

Objeto: Contratação emergencial de empresa para prestação de serviço comum de
gerenciamento  da  manutenção,  com  fornecimento  e  implantação  de  sistema
informatizado  e  integrado  (ambiente  web),  que  compreenda  o  controle  e  gestão
compartilhada,  bem como,  a  prestação  de  serviços  de  manutenção  preventiva  e
corretiva da frota mediante Rede Credenciada, com vigência de até 180 dias.

Prezado Senhor

Comunicamos  que  o  processo  em  referência  foi  aprovado  pelo  Conselho
Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – CETIC-PR, em
conformidade com o Parecer da Secretaria Executiva e Deliberação deste Conselho. 

Após a conclusão dos procedimentos de aquisição/contratação e antecedendo
o seu arquivamento, retornar o processo completo para Registro Final do CETIC-PR.

Atenciosamente

Henrique Domakoski
Presidente do CETIC-PR
(Suplente)

Ao Senhor
Marco Antônio Ramos
Diretor do DETO/SEAP
Nesta Capital

PRAÇA NOSSA SENHORA DE  SALETTE , S/N - PALÁCIO IGUAÇU CENTRO CÍVICO 80530-909 CURITIBA – PR  
TELEFONES: (41) 3350-2422 / (41) 3200-6838 / (41) 3200-6136
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1. Trata-se de Contratação Emergencial  de empresa para  prestação de serviço
comum de gerenciamento  da  manutenção,  com fornecimento  e  implantação  de
sistema informatizado e integrado (ambiente web), que compreenda o controle e
gestão  compartilhada,  bem  como  a  prestação  de  serviços  de  manutenção
preventiva  e  corretiva  da  frota  mediante  Rede  Credenciada,  para  atender  os
veículos, embarcações e equipamentos que compõem a frota do Poder Executivo
do Estado do Paraná.

2. Considerando

(i) o disposto na Informação nº 170/2019 – PRC, da Procuradoria-Geral do Estado,
que solicitou ratificação da Secretaria da Fazenda;

(ii) que o protocolo no qual tramita a contratação regular (protocolo nº 15.709.851-
9) já foi analisado pela Diretoria de Orçamento do Estado – DOE (Informação nº
147 – fls. 592/594) e pela Diretoria do Tesouro do Estado (Informação nº 125/2019
– fls. 595/596);

(iii) que  as  despesas  da  contratação  regular  e  da  contratação  emergencial
destinam-se aos mesmos serviços (gerenciamento da manutenção e prestação de
serviços  de  manutenção  preventiva  e  corretiva  da  frota  mediante  Rede
Credenciada);

(iv) que o prazo de vigência da contratação emergencial será de 6 (seis) meses ou
até que seja concluída a licitação regular, de modo que não haverá superposição de
contratações do mesmo serviço,

Encaminhe-se o presente expediente à Secretaria de Estado da Fazenda para, se
assim entender, ratificar as informações orçamentárias e financeiras prestadas
anteriormente.

Reinhold Stephanes
Secretário de Estado da Administração e da Previdência

Rua Jacy Loureiro de Campos S/N I Palácio das Araucárias I Centro Cívico I Curitiba/PR I  CEP 80.530-915 I 41 3313.6264 I 3313.6670              www.administracao.pr.gov.br

1.163/2019
15.843.489-0
DETO

Contrato emergencial de manutenção

19/06/2019
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PROTOCOLO Nº: 15.843.489-0 

INTERESSADO:  Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP 

ASSUNTO: Anuência para realização de despesa, nos termos do art.7º do Decreto 

nº4.189/2016. 

 

INFORMAÇÃO N.º 229/2019 

 

Trata-se o presente protocolado de autorização para que os órgãos do Estado do Paraná, por 

meio da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, efetivem despesas decorrentes 

do Contrato Emergencial n° 1292/2019 e da Dispensa de Licitação n° 10126/2019, pelo prazo máximo de 

180 (cento e oitenta) dias, no valor estimado em R$ 38.657.957,20 (trinta e oito milhões, seiscentos e 

cinquenta e sete mil, novecentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos), objetivando a contratação de 

empresa para prestação de serviços de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva dos veículos, 

embarcações e equipamentos que compõe a frota oficial do Estado do Paraná, nos termos do Contrato 

apresentado às fls. 983-1002. 

Conforme Informação n° 356/2019 da Diretoria de Orçamento Estadual - DOE, informa que, 

na Informação 147/2019, anexada ao protocolado n° 15.709.851-9 no qual tramita a contratação regular, 

os Órgãos juntaram as documentações exigidas em atendimento ao disposto no art. 11 do Decreto nº 

2.879/2015. Nesta, verificou-se que a despesa se encontra contemplada na Lei Orçamentária Anual de 

2019, sendo compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com o Plano Plurianual e com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000), e correrá à conta das dotações orçamentárias, 

naturezas de despesa e fontes mencionadas nas respectivas Informações Orçamentárias e Declarações 

de Adequação da Despesa de cada órgão. 

Ademais, a DOE em sua Informação, acostada às fls. 1032-1033, informa que os valores 

orçamentários indicados tanto no protocolado n° 15.709.851-9, quanto os indicados no presente, serão 

suficientes para honrarem com as contratações pretendidas, respeitando a disponibilidade orçamentária 

indicada na Declaração de Adequação de Despesa de cada órgão, visto que os procedimentos licitatórios 

não correrão concomitantemente, uma vez que a contratação emergencial será suspensa quando da 

homologação da licitação tratada por meio do supracitado protocolo e não se opondo ao prosseguimento 

da presente contratação emergencial desde que haja tal suspensão.  
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Por todo o exposto, esta Diretoria do Tesouro Estadual, informa que não se opõe à realização 

da despesa, dado que os valores orçamentários indicados tanto no protocolado n° 15.709.851-9, quanto os 

indicados no presente, serão suficientes para honrarem com as contratações pretendidas. 

Por fim, para o devido prosseguimento do feito, alertamos que o presente protocolo deve ser 

submetido à consideração do Excelentíssimo Senhor Secretário desta Pasta para atendimento ao disposto 

no referido Artigo 7º1, do Decreto Estadual nº 4189 de 25 de maio de 2016. 

É a informação que levamos à consideração superior. 

 

Curitiba, 15 de julho de 2019. 

 
 
 

 Thamires Dirce Pereira 
Assessora Técnica - DTE/SEFA 

 
 

 
 

 
De acordo, 
Encaminhe-se à DG/SEFA. 
 
 

Roberto Gomides de Barros Filho 
Diretor do Tesouro Estadual 

                                            
1 Art. 7.º Os atos que impliquem na realização de despesa superior a R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) devem ser 
submetidos à prévia e expressa autorização do Secretário de Estado da Fazenda, o qual se manifestará quanto aos aspectos orçamentários e 
financeiros da demanda”. 
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Ofício n. 535/2019-GAB/SEFA                                                  Curitiba, 15 de julho de 2019. 

 

 

Assunto: Anuência para realização de despesa, nos termos do Art. 7º do Decreto 4.189/2016. 

SID. 15.843.489-0 

 

 

Prezado Sr., 

 

Trata o presente expediente de processo encaminhado pela Secretaria de Estado 

da Administração e da Previdência – SEAP, solicitando a manifestação desta Pasta (fl. 1031) 

em atendimento ao art. 7º, caput, do Decreto Estadual nº 4.189 de 25 de maio de 2016.   

 

A SEAP solicita autorização para a contratação de empresa para prestação de 

serviços de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva dos veículos, embarcações e 

equipamentos que compõe a frota oficial do Estado do Paraná. Solicitação pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, com o valor máximo de R$ 38.657.957,20 (trinta e oito milhões, 

seiscentos e cinquenta e sete mil, novecentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos).  

 

O expediente foi objeto de análise e manifestação por parte da equipe técnica 

desta Secretaria da Fazenda, sendo pertinente destacar a emissão da Informação n. 356/2019 da 

Diretoria do Orçamento Estadual (fls. 1032-1033), e Informação n. 229/2019 da Diretoria do 

Tesouro Estadual (fls. 1037-1038).  

 

Desta feita, corrobora-se com a opinião técnica manejada nos documentos acima 

citados, não havendo oposição ao pleito ora em comento.  

 

Permanecendo à disposição e em proveito do ensejo, renovo meus sinceros 

protestos de elevada estima e consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

RENÊ DE OLIVEIRA GARCIA JÚNIOR, 

Secretário de Estado da Fazenda. 

 

 

 

Exmo. Senhor 

Reinhold Stephanes  

Secretário de Estado da Administração e da Previdência  

Curitiba – PR 
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA
GABINETE DO SECRETARIO

Protocolo: 15.843.489-0

Assunto:
Solicita autorização para iniciar procedimento de dispensa
de licitação para contratar, emergencialmente, empresa
para gerenciar a manutenção da frota de veículos oficiais
do Estado.
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO TRANSPORTE OFICIALInteressado:
16/07/2019 08:33Data:

DESPACHO
De ordem, encaminhe-se ao DETO para as providências necessárias.

Amanda Vanzella Gonçalves
Assessora - SEAP
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Resolução SEAP nº 3287/2019

O Secretário de Estado da Administração e da Previdência, no de uso de
suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Estadual nº 19.848, de 03 de maio
de 2019,

I.  considerando o  processo  administrativo  para  rescisão  do  Contrato  nº
256/2015, em trâmite no protocolo nº 15.809.044-9;

II.  considerando o  Despacho  nº  1.047/2019,  protocolo  nº  15.843.489-0,
autorizando  o  prosseguimento  dos  trâmites  para  a  contratação  emergencial  de
empresa especializada para manutenção da frota oficial do Estado;

III.  considerando o  Termo  de  Referência  de  Dispensa  de  Licitação,
protocolo nº 15.843.489-0;

IV.  considerando a  Dispensa  de  Licitação  nº  10.126,  cujo  objeto  é  a
contratação de empresa gerenciadora de frota,  para proceder  através da gestão
compartilhada a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos
veículos  da  frota  da  Administração  Direta  e  Indireta  do  Governo  do  Estado  do
Paraná;

R E S O L V E:

Art.  1º  Instituir  a  Comissão  para  realizar  a  Aferição  da  Rede  Credenciada
disponibilizada  pela  futura  empresa  a  ser  contratada  conforme  prevê  os  itens
1.2.6.2,  7.2,  18.2 e Anexo 11 do termo de dispensa,  decorrente da Dispensa de
Licitação nº 10.126.

Art. 2º A Comissão será composta pelos seguintes servidores:

Servidor RG nº Órgão

Ana Lucia Wesgueber Santos 8.313.360-0 SEAP

Josenilda de Mello 6.977.539-0 SEAP

Lanes Randal Prates Marques 1.971.964-2 SESP

Cezar Kister 4.254.972-0 SESP

Rosenir Santos de Oliveira 1.053.110-1 DER

Ivânio Eduardo Peloso 5.799.938-1 SESA
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§ 1º A Comissão será presidida pela servidora Ana Lucia Wesgueber Santos.

§ 2º Em caso de ausência ou impedimento da titular, a Comissão será presidida pelo
servidor Lanes Randal Prates Marques.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Curitiba, 08 de julho de 2019.

Reinhold Stephanes
Secretário de Estado da Administração e da Previdência
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AÇÕES DO DETO PARA ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA PGE

ITEM RECOMENDAÇÃO PGE AÇÃO - DETO
01 Prima facie, deve ser posteriormente demonstrado pela Pasta interessada o ato formal fundamentado da

autoridade competente, publicado na imprensa oficial, acerca da dispensa aqui pretendida (pag. 04)
- Após a ratificação do Sr. Secretário, publicar no
DIOE

02 (...) se persistente e se a ausência da manutenção dos veículos for, efetivamente, inviabilizar o atendimento
de situação emergencial, e enseje situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas – conforme afirmado pelo DETO. Se os serviços essenciais puderem ser realizados, ainda que com
a redução temporária da frota em circulação de cada órgão participante, a respectiva contratação direta não
se enquadraria na hipótese de dispensa em análise.  Recomenda-se, assim, considerando que o DETO
informa que “a necessidade ou não de realização de reparos em veículos passará pelo crivo do órgão
usuário e do ordenador de despesas”, que oficie todos os órgãos usuários para apenas realizar a
contratação  da  manutenção  para  os  veículos  que  necessitam  circular  para  evitar  prejuízo  ou
comprometer  a  segurança  de  pessoas,  obras,  serviços,  e,  de  forma  cumulativa,  que  sejam
necessários a atender a situação emergencial,  ainda que isso implique na redução temporária da
frota em circulação. (pág. 7) 

-  Após  a  assinatura  do  contrato,  o  DETO
elaborará Instrução Normativa a ser envida aos
órgãos usuários do contrato com as orientações.

03 Seja  como for,  o  DETO ainda deverá,  antes  da  assinatura  do  contrato,  certificar-se  do  andamento  do
procedimento licitatório instaurado para a contratação ordinária dos respectivos serviços, pois somente será
possível a contratação emergencial caso ainda não tenha sido concluída a referida licitação.

-  O  protocolado  15.709.851-9  encontra-se  no
CETIC para parecer.

04 Embora seja certo que se tratam de despesas com a mesma natureza e que os valores ali  constantes
superam os valores necessários para a contratação emergencial, será eventualmente necessário o reforço
na dotação para  viabilizar  as despesas  do  Protocolado nº  15.709.851-9.  Deste modo,  necessária  nova
manifestação da SEFA, sobretudo para que indique se a contratação emergencial  não comprometerá a
contratação regular.

Por tal razão, deve o protocolado ser encaminhado à SEFA, para elaboração de nova manifestação.

- Anuência da SEFA, conforme Ofício nº 535/2019
– GAB/SEFA, às fls. 1040 (Mov. 113).

05 Quanto aos requisitos técnicos para a contratação elencados no já referido Termo de Dispensa, eles também
devem ser pontualmente justificados. Isto inclui justificativa quanto ao escopo do sistema e a seus requisitos
funcionais.

-  Justificativa  quanto  aos  requisitos  do
sistema:

O  sistema  tecnológico  a  ser  fornecido  e
implantado pela CONTRATADA deverá constituir-
se em um sistema de gestão de manutenção dos
veículos  da  frota  oficial,  que  emita  relatórios
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ITEM RECOMENDAÇÃO PGE AÇÃO - DETO
gerenciais, permita a definição de parâmetros de
controle para toda a frota, por veículos e perfil de
usuário, e que possa ser igualmente utilizado nas
Oficinas  da  Rede  Credenciada  pela
CONTRATADA no Estado do Paraná.

Deve ainda constituir-se em uma ferramenta de
controle  e  gestão  da   manutenção  executada,
bem  como  dos  pagamentos  efetivamente
realizados  pelos Órgãos Usuários,  garantindo a
segurança  e  a  integridade  de  todas  as
informações  obtidas  por  ocasião  dos  serviços
prestados  pela  gerenciadora  e  sua  Rede
Credenciada.

O software de gestão de manutenção deverá ser
disponibilizado na plataforma Web,  possibilitando
por meio de acesso via internet (on-line), que os
usuários previamente cadastrados e autenticados
por meio de senha individual, possam acessar a
base de dados com o objetivo de estabelecer os
serviços  de  manutenção,  realizar  consultas  e
obter  relatórios  gerenciais,  solicitar  novos
serviços,  cadastrar  e/ou  descadastrar  veículos,
realizar  a  manutenção  de  cadastros,  dentre
outras funcionalidades.

Ademais,  os  requisitos  técnicos  contantes  do
escopo do sistema são usuais para este ramo de
atividade,  de  uso  comum  a  todos  os  Órgãos
contratantes  nas  diferentes  esferas  dos  entes
federativos,  e  ainda,  o  modelo  adotado  pelo
SEAP/DETO  foi  aprimorado  em  relação  ao
sistema anteriormente contratado.

6 Ainda, considerando o objeto a ser contratado, apesar do Protocolado já ter sido alvo de apreciação pelo
CETIC (fls. 633 e seg.), necessária nova remessa dos autos para o Conselho Estadual de Tecnologia da
Informação e Comunicação do Paraná – CETIC/PR, conforme exigência do artigo 6º, parágrafo único, da Lei
Estadual nº 17.480/20135.

-  Anuência  do  CETIC,  conforme  Ofício  nº
151/2019 – CETIC-PR, às fls. 1030 (Mov. 107).
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ITEM RECOMENDAÇÃO PGE AÇÃO - DETO

07 Para comprovar a regularidade fiscal, previdenciária, perante o FGTS, trabalhista e junto ao CADIN estadual,
foram juntados  os  documentos  de  fls.  781/791  e  933/937,  devendo  a  Pasta  observar  a  validade  das
respectivas certidões, de modo que sejam válidas quando da contratação.

-  Estão  todas  válidas.  Revisar  para  a  data  da
assinatura  do  contrato.  Juntar  nova  consulta
GMS.

08 O DETO ainda deve atender ao disposto no § 4° do artigo 6° do Decreto Estadual n.º 426/2019, exigindo a
respectiva declaração.

- Declaração da empresa constante às fls. 1044
(Mov. 115)

09 Se  não  bastasse  isso,  no  intuito  de  cumprir  integralmente  o  §  4º,  do  artigo  35,  da  Lei  Estadual  n.º
15.608/2007,  a  Pasta  deverá  providenciar  também:  I)  a  numeração  sequencial  da  dispensa  e;  II)  a
autorização do(s) ordenador(es) de despesas. Ademais, deve observar que a dispensa deve ser comunicada
dentro do prazo de 3 (três) dias à autoridade superior para ratificação e publicação na imprensa oficial, no
prazo de 5 (cinco) dias, como condição para eficácia do ato (art. 35, § 2º da Lei Estadual n.º 15.608/07).

-  Numeração  sequencial  –  Dispensa  de
Licitação nº 10126/2019 e Contrato Emergencial
nº  1292/2019  (já  constavam  na  minuta  do
contrato);

- Autorização dos ordenadores de despesas –
Nos termos do Art. 1º, IV do Decreto nº 10975, de
08  de  maio  de  2014  –  será  autorizado  pelo
Secretário da SEAP

10 No tocante à minuta do contrato emergencial (fls. 983/1002), recomenda-se que sejam feitos os seguintes
ajustes:

a) indicar, além da numeração sequencial da dispensa (art. 35, § 4º, inc. I, da Lei Estadual n.º 15.608/2007),
o dispositivo legal aplicável à hipótese de dispensa de licitação, conforme exigido no art. 35, § 4º, inc. IV, da
Lei Estadual n.º 15.608/2007;

b) o objeto do contrato, além de estar expressamente vinculado ao Termo de Dispensa de Licitação, deve se
vincular à proposta da empresa, conforme exigido no art.  99,  inc.  XII,  da Lei  Estadual n.º  15.608/2007,
motivo pelo qual a cláusula primeira deverá ser complementada; 

c) incluir cláusula, nas obrigações dos órgãos usuários (9.2.5), no sentido de apenas solicitar a manutenção
dos veículos quando, efetivamente, ocorrer risco de inviabilizar o atendimento de situação emergencial, e
enseje situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas;

- Inserido na Cláusula 2 o fundamento legal (art.
34, IV da Lei 15.608/2007)

- Inserido na Cláusula 1 o texto “e na proposta
comercial  da  empresa  Maxifrota  Serviços  de
Manutenção  de  Frota  Ltda, datada  de  27  de
junho de 2019, que passa a integrar o presente
contrato.

-  Inserido  no  item  9.4.5:  t) Encaminhar  para
reparos  ou  manutenção  veículos  quando,
efetivamente,  ocorrer  risco  de  inviabilizar  o
atendimento  de  situação  emergencial,  e  enseje
situação  que  possa  ocasionar  prejuízo  ou
comprometer a segurança de pessoas;  
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ITEM RECOMENDAÇÃO PGE AÇÃO - DETO

d) Em relação à cláusula 8.11, recomenda-se a utilização do prazo de 90 (noventa dias), para que não se
gere questionamento quanto ao cumprimento do art. 78, inc. XV, Lei n.º 8.666/93;

e) deverá ser corrigida a redação do item 9.1.4 e 11.10.a, eis que menciona “edital”, quando a contratação
decorre de procedimento de dispensa de licitação;

f) excluir a menção à Lei Federal nº 10.520/2002 constante no item 11.14 e 16.2, eis que o contrato não
decorre de pregão, mas sim de procedimento de dispensa de licitação;

g)  em  relação  ao  item  9.1.15,  verificar  a  oportunidade  de  manter  a  cláusula  e,  em  havendo,
esclarecer/complementar, vez que encontra-se, aparentemente, incompleta;

h) Em relação ao item 9.1.24, recomenda-se a utilização do verbo “deverá”, em substituição ao “poderá”;

i) o item 9.1.35.2, em sua segunda parte, contém, em verdade, uma obrigação da CELEPAR e do DETO.
Assim, a parte deve ser remanejada ou ao menos repetida como um dos itens da cláusula 9.2;

- Alterado no item 8.11 o texto “prazo superior a
90 (noventa) dias (...),

- Corrigidos.

- Corrigidos.

-  Alterada  a  redação  do  item  para:  “9.1.15.
Além das obrigações previstas neste documento
e no art. 22 do Decreto Estadual 4.993, de 31 de
agosto  de  2016,  a  CONTRATADA  deverá
disponibilizar  à  CONTRATANTE,  nos  prazos
previstos  no  Anexo  11  –  Cronograma  de
Implantação do Termo de Dispensa, o sistema de
gestão compartilhada de controle da frota.”

-  Alterada  a  redação  do  item  para: “9.1.24.
Quando  solicitado  pelo  ÓRGÃO  USUÁRIO,  a
CONTRATADA poderá comparecer  diretamente
ao  local,  contudo,  deverá  comunicar  de  forma
antecipada ao DETO – Departamento de Gestão
do  Transporte  Oficial  a  solicitação  recebida,
informando data,  local,  horário  e  assunto a ser
tratado com o solicitante.”

-  Por  tratar-se  de  obrigação  do
CONTRATANTE,  foi  incluído  no  item  9.4,
subitem  9.4.4,  “f)  Emitir,  em  conjunto  com  a
CELEPAR, Termo de Aceite da base de dados
fornecida  mensalmente  pela  contratada,  desde
que atendido ao estabelecido no item 9.1.35.2. do
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ITEM RECOMENDAÇÃO PGE AÇÃO - DETO

j) deve ser corrigido o número da Lei n.º 15.608/2007 no item 9.1.40;

k) renumerar a cláusula denominada “das obrigações e responsabilidades da contratada relativas à rede
credenciada  e  à  gestão  compartilhada”,  devendo  ser  a  cláusula  9.2.  Os  subitens  também  devem ser
adequados;

l)  renumerar  a  cláusula  denominada  “das  obrigações  da  contratada  relativas  aos  requisitos  de
credenciamento  de  estabelecimentos”,  devendo  ser  a  cláusula  9.3.  Os  subitens  também  devem  ser
adequados;

m) renumerar a cláusula denominada “das obrigações e responsabilidades da contratante”, devendo ser a
cláusula 9.4. Os subitens também devem ser adequados;

n)  Considerando  que  o  procedimento  não  decorre  de  pregão,  devem  ser  excluídas  as  previsões  de
penalidade constantes das cláusulas 11.1.e e 11.10, renumerando os itens subsequentes;

o) Incluir, na Cláusula 12, a hipótese de rescisão contratual automática, decorrente da assinatura do contrato
decorrente da licitação regular.

presente contrato.”

- Corrigido.

- Corrigido.

- Corrigido.

- Corrigido.

- Alterações efetuadas nos itens:
Item 11.1 – excluída letra “e”
Item 11.10 – excluído e renumerado

E,  por  constarem  na  Lei  Estadual  nº
15.608/2007  e  não  estarem  descritas  na
Cláusula, foram incluídos: 
Item 11.8 –  a) não mantiver sua proposta; 
Item 11.9 – b) apresentar documento falso; 

- Incluído: “d) de forma automática, na hipótese
de  assinatura  do  contrato  decorrente  do
procedimento  licitatório  protocolado  sob  o  nº
15.709.851-9, conforme previsão da Cláusula 7 –
Vigência.”

11 Alerta-se que o titular da SEAP deverá, ainda, ratificar a situação de emergência ensejadora da dispensa da
licitação.

Ok.
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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10126/2019

CONTRATO EMERGENCIAL N° 1292/2019

CONTRATANTE: O GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, por intermédio da Secretaria de Estado da
Administração e da Previdência – SEAP e demais Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta,
Autárquica  e  Fundacional,  relacionados  no  Anexo  14  do  Termo  de  Dispensa  nº  10.126/2019
representados pelas autoridades signatárias. 

CONTRATADA: MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA, inscrita no CNPJ sob
o n.º 27.284.516/0001-61, com sede na Rua Francisco Gonçalves, 01, Edf. Reitor Miguel Calmon, sala
1206, Comércio, Salvador, Bahia,   neste ato representada por Rosane de Freitas Mânica, inscrita no
CPF sob o n.º 297.961.480-72, portadora do RG n.º 11410936 26, expedido pela SSP/BA, residente e
domiciliada  na  cidade  de  Salvador,  Estado  da  Bahia,  na  Av.  Tancredo  Neves,  nº  1672,  4º  andar,
Caminho das Árvores, CEP 41.820-02, e-mail rosane@nutricash.com.br e telefone (71) 3340-1021.

1. OBJETO:
Contratação  Emergencial  de  empresa  para  prestação  de  serviço  comum  de  gerenciamento  da
manutenção, com fornecimento e implantação de sistema informatizado e integrado (ambiente web),
que compreenda o controle e gestão compartilhada, bem como, a prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva da frota mediante Rede Credenciada, para atender os veículos, embarcações e
equipamentos que compõem a frota do Poder Executivo do Estado do Paraná, conforme descrito no
Termo de Dispensa e na proposta comercial da empresa MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
DE FROTA LTDA, datada de 27 de junho de 2019, que passa a integrar o presente contrato.

2. FUNDAMENTO:
Este contrato emergencial decorre da Dispensa de Licitação nº 10.126/2019, realizada com fundamento
no artigo 34, IV da Lei Estadual nº 15.608/2007, objeto do processo administrativo n.º 15.843.489-
0 e anexos do Termo de Dispensa abaixo relacionados que passam a integrar o presente, conforme
autorização publicada em Diário Oficial do Estado nº XXXXXXXX, de XXXXXXXX
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ANEXO 1 – Funcionalidades Mínimas do Software

ANEXO 2 – Check-list para avaliação do Sistema

ANEXO 3 – Fluxo do Processo de Manutenção

ANEXO 4 – Número Mínimo Inicial De Credenciadas

ANEXO 5 – Máquinas e Equipamentos

ANEXO 6 – Embarcações e Similares

ANEXO 7 – Motocicletas e Similares

ANEXO 8 – Veículos Pesados

ANEXO 9 – Veículos Leves e Médios

ANEXO 10 – Tabela de Concessionárias por Marca

ANEXO 11 – Cronograma de Implantação

ANEXO 12 – Plano de Integração

ANEXO 13 – Documentos de Habilitação

ANEXO 14 – Dotações Orçamentárias

ANEXO 15 – Estimativa de Despesa e Órgãos Usuários

3 PREÇO, VALOR E QUANTITATIVO DO CONTRATO:
3.1 O Contratante pagará ao Contratado os preços unitários previstos em sua proposta, que é parte
integrante deste contrato.
3.2  O valor total  estimado  do  contrato  é  de  R$ 38.657.957,20 (trinta  e  oito  milhões,  seiscentos  e
cinquenta e sete mil novecentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos).
3.3  No  preço  pactuado  estão  incluídas  todas  as  despesas  necessárias  à  execução  do  objeto  do
contrato,  inclusive  tributos,  encargos  sociais,  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
da contratação, além dos materiais inerentes à prestação dos serviços contratados.
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4. CONTROLE DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. A supervisão, orientação e fiscalização dos serviços prestados e materiais fornecidos pela Rede
Credenciada,  conforme objeto  da  presente contratação,  estarão  a cargo da  CONTRATADA, a qual
deverá manter Equipe Autônoma de Fiscalização.
4.1.1. Fiscalizar, mediante Equipe de Fiscalização, se a Rede Credenciada está realizando a prestação
dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, em conformidade com as diretrizes do contrato,
manuais dos fabricantes dos veículos e legislação aplicável, de forma regional e equitativa, tomando-se
por base o total de estabelecimentos credenciados e sua distribuição geográfica.

4.2. Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução e 
acompanhamento dos serviços descritos no presente Contrato e demais documentos que o integram, é 
reservado à SEAP/DETO o direito de, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais
ampla e completa fiscalização e/ou Auditoria sobre os serviços prestados.
4.3. Para cumprimento do disposto na Cláusula 4.2. o ÓRGÃO USUÁRIO, SEAP/DETO deverá:
a) Ter livre acesso aos locais de execução do serviço;
b) Exercer a fiscalização do presente contrato, de modo a assegurar seu efetivo cumprimento;
c) Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, efetivando avaliações 
periódicas.
4.4. Caso entenda necessário, a SEAP/DETO e o ÓRGÃO USUÁRIO representado por seus gestores e
fiscais  poderão  verificar  “in  loco”,  as  condições  estruturais  (área  física  e  equipamentos)  dos
estabelecimentos credenciados. Caso seja verificado a inexistência de espaço e condições mínimas
adequadas à realização dos serviços solicitados, a CONTRATADA será notificada através de relatório
de deficiências, devendo esta proceder à imediata correção dos problemas apontados, e indicar outro
estabelecimento que atenda às condições mínimas para execução do serviço solicitado.
4.4.1. A  CONTRATADA terá  o  prazo  de  até  5  (cinco)  dias,  após  o  recebimento  do  relatório  de
deficiências, para apresentar  as devidas justificativas, ou ainda, a comunicação de desligamento da
oficina credenciada e providenciar a sua substituição.
4.2. O  ÓRGÃO  USUÁRIO deverá  supervisionar  a  execução  dos  serviços  prestados  pela
CONTRATADA, podendo rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o contrato.
4.3. As exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser prontamente atendidas
pela CONTRATADA, sem ônus ao ORGÃO USUÁRIO e nos prazos estabelecidos.
4.4.  É  dever  da  CONTRATADA realizar  vistorias  e  laudos  técnicos  na  hipótese  da  SEAP/DETO
identificar inconsistências nos relatórios apresentados ou no resultado da fiscalização interna.
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4.4.1. O ÓRGÃO USUÁRIO e/ou a CONTRATANTE se reserva no direito de solicitar vistoria e laudo
técnico para esclarecimento de dúvidas quanto a execução do serviço.
4.5. O pagamento das despesas relativas às vistorias e laudos técnicos será realizado exclusivamente
pela CONTRATADA.
4.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DO OBJETO
5.1. Na  data da assinatura  do contrato,  a  CONTRATADA  deverá  ter  no  mínimo 50% da Rede
Credenciada, regionalizada conforme Anexo 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e Cronograma constante no Anexo 11 do
Termo de Dispensa
5.2. Após  15 (quinze) dias da assinatura do contrato, a  CONTRATADA deverá ter  100% da Rede
Credenciada, conforme Anexos 4 a 10 e Cronograma constante no Anexo 11 do Termo de Dispensa.
5.3. A CONTRATADA deverá comprovar nos prazos previstos nos itens 7.2 e 7.3 do Termo de Dispensa
o efetivo credenciamento dos estabelecimentos, podendo ser por meio de declaração do credenciado,
termo ou contrato firmado entre as partes. A Administração reserva-se o direito de confirmar a qualquer
tempo a veracidade dos documentos apresentados.
5.4.  A CONTRATADA deverá, na assinatura do Contrato, fornecer exemplar eletrônico do manual do
usuário, em língua portuguesa, com orientações necessárias para a realização de todas as atividades
afetas  aos  gestores  da  frota,  em  todos  os  níveis  previstos  no  item  3  do  Anexo  1,  mantendo-o
regularmente  atualizado,  bem  como,  disponibilizar  em  ambiente  web,  videoaula  demonstrando  na
prática, os procedimentos a serem adotados pelos ÓRGÃOS USUÁRIOS.
5.5. A  CONTRATADA  responsabiliza-se pelo desembolso necessário à implantação do sistema, tais
como: instalação dos equipamentos de leitura, gravação e transmissão de dados, credenciamento da
rede de empresas fornecedoras, manutenção do sistema, treinamento do pessoal e fornecimento de
manuais de operação, despesas relacionadas a “softwares” e outras como:
5.6. Prestação de assistência técnica de forma a permitir o acesso on-line ao sistema de gerenciamento
da frota em todas as localidades descritas os Anexos 5 a 9 do Termo de Dispensa.
5.7. A utilização dos equipamentos será precedida de treinamento específico e obedecerá aos manuais
e procedimentos que os acompanharem, sendo de responsabilidade da CONTRATADA, a manutenção
ou substituição dos equipamentos que se mostrarem insatisfatórios à plena execução dos serviços.
5.8. Todo e qualquer ônus referente a direitos de propriedade industrial, marcas e patentes, segredos
comerciais  e  outros  direitos  de  terceiros,  bem  como  a  responsabilidade  por  sua  violação,  suas
consequências e efeitos jurídicos, são de responsabilidade da CONTRATADA e sua Rede Credenciada
se estas tiverem dado causa  por  sua culpa ou dolo,  que  deverá por  eles responder,  e  defender  a
CONTRATANTE em juízo, ou fora dele, contra reclamações relacionadas.
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5.9. A execução dos serviços contratados será iniciada no primeiro dia útil após o cumprimento das
tarefas  discriminadas  no  Cronograma  de  Implantação  –  Anexo  11  do  Termo  de  Dispensa. O
cumprimento integral  a que se refere ao item 1,  subitens 1,  2,  4,  5 e 6 do Anexo 11 do Termo de
Dispensa,  tem  como  base  cada  um  dos  ÓRGÃOS  USUÁRIOS,  e  não  a  totalidade  de  Órgãos
integrantes do Contrato.
5.10. As tarefas constantes no item 1, subitens 1, 2, 4, 5 e 6 do Anexo 11 do Termo de Dispensa podem
ser segmentadas por ÓRGÃO USUÁRIO, tendo como prioridade as frotas e usuários da Secretaria de
Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária – SESP e Secretaria de Estado da Saúde –
SESA.

6 FONTE DE RECURSOS:
6.1  Os recursos orçamentários para fazer frente as despesas da contratação, correrão por conta dos
Órgãos/Entidades, conforme descrito no Anexo 14 do Termo de Dispensa nº 10126/2019.

7 VIGÊNCIA:
7.1  O contrato terá vigência de até 180 (cento e oitenta) dias,  ou até a conclusão do procedimento
licitatório protocolado sob o nº 15.709.851-9, o que ocorrer primeiro, sendo vedada sua prorrogação,
conforme preceituado pelo art. 34, IV, da Lei Estadual nº 15.608/2007.

8. FORMA DE PAGAMENTO, VALORES DE TAXA, MÃO DE OBRA, MEDIÇÃO E AVALIAÇÃO  DOS
SERVIÇOS
A) Da Forma de Pagamento:
8.1. Fica estabelecido como valor para a Taxa de Administração e Mão de Obra hora/homem os valores
unitários abaixo estipulados:
8.1.1. Valor  da  Taxa de Administração por  ordem de  serviço executada - R$ -15,00  (quinze reais
negativos), conforme proposta da empresa MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA
LTDA datada de 27 de junho de 2019 que passa a integrar o presente contrato.
8.1.2.  Para execução dos serviços de manutenção a  CONTRATANTE pagará à  CONTRATADA para
fins de remuneração da Mão de Obra/Hora Homem à sua Rede Credenciada, os  valores máximos
abaixo especificados:
a) Valor Mão de Obra/Hora Homem para motocicletas – R$ 46,00 (quarenta e seis reais);
b) Valor Mão de Obra/Hora Homem para veículos leves/médios – R$ 92,00 (noventa e dois reais);
c) Valor Mão de Obra/Hora Homem para veículos pesados – R$ 131,00 (cento e trinta e um reais);
d) Valor Mão de Obra/Hora Homem para equipamentos – R$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais);
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e) Valor Mão de Obra/Hora Homem para embarcações e similares – R$ 197,00 (cento e noventa e sete
reais);
8.1.2.1. Os preços unitários para a Mão de Obra/Hora Homem, serão praticados conforme conveniência
do  estabelecimento  credenciado,  contudo,  deverão  ser  iguais  ou  inferiores  aos  preços  máximos
estabelecidos pela CONTRATANTE no item 8.1.2., acima.
8.2. Os valores em reais relativos à Taxa de Administração e Mão de Obra/Hora Homem, dispostos no
item 8.1.1 e 8.1.2 serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato.
8.3.  Na execução  do  contrato  o  vencedor  do  certame,  por  meio  de  sua rede  de  estabelecimentos
credenciados, deve apresentar o percentual mínimo de 12% (doze por cento)  de desconto para
peças de reposição genuínas/originais, parametrizado pelos valores apostos e vigentes na Tabela
Referencial de Peças Órion, fornecida pela empresa CESVI Brasil.
8.4.  Na execução  do  contrato  o  vencedor  do  certame,  por  meio  de  sua rede  de  estabelecimentos
credenciados, deve apresentar o percentual mínimo de 19% (dezenove por cento) de desconto para
peças de reposição  do mercado  alternativo,  parametrizado  pelos  valores  apostos  e  vigentes  na
Tabela Referencial de Peças Órion, fornecida pela empresa CESVI Brasil.
8.5. Os percentuais estabelecidos nos itens 8.3 e 8.4 são mínimos, não havendo óbice para que o
estabelecimento credenciado ofereça descontos com percentuais superiores.

B) Da Medição dos Serviços:

8.6. Para  medição  dos  serviços  contratados,  deverão  ser  considerados  períodos  quinzenais  de
prestação de serviços, sendo que a primeira quinzena corresponde ao período 1º ao 15º dia do mês, e a
segunda ao período do 16º ao último dia do mês.
8.7. As  medições  para  efeito  de  pagamento  serão  realizadas  de  acordo  com  os  seguintes
procedimentos:
8.7.1. No primeiro dia útil subsequente à quinzena em que foram prestados e faturados os serviços, a
CONTRATADA deverá  disponibilizar  via  Sistema,  relatório  analítico  das  despesas  contendo  os
quantitativos  totais  de  cada  um dos  tipos  de  serviços  realizados  (manutenção  fornecida e taxa de
administração), individualizados por ÓRGÃO USUÁRIO e os respectivos valores apurados, contendo no
mínimo:
a) Número da ordem de serviço.
b) Identificação da oficina (razão social, nome fantasia e endereço).
c) Identificação do órgão / unidade (centralizado ou descentralizado)
d) Identificação do veículo (marca, tipo, prefixo e placa).
e) Discriminação e valor das peças utilizadas.
f) Discriminação do tempo e valor total da Mão de Obra.
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g) Valor total da operação.
h) Data da abertura da ordem de serviço;
i) Data da disponibilização dos orçamentos, e o respectivo prazo entre a solicitação e a disponibilização.
j) Previsão  da  data  da  entrega  do  serviço/veículo  informada  na  fase  de  orçamentação  pelo
estabelecimento, e o efetivo prazo da conclusão do serviço.
8.8. Do Pré-faturamento: Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados no relatório, o
ÓRGÃO USUÁRIO autorizará  individualmente  cada  uma das  Ordens  de Serviços  que  compõem o
faturamento, dentro de 5 (cinco) dias após a disponibilização da informação pela Contratada, para a
emissão de nota fiscal.
8.8.1. A ausência da conferência pelo ÓRGÃO USUÁRIO (Departamento, Unidade ou Centro de Custo),
no prazo estipulado acima, acarretará no bloqueio do lançamento de novas Ordens de Serviços pelo
mesmo.
8.9. Em caso de não aceitação do faturamento de uma das Ordens de Serviço, esta não deverá ter a
respectiva  Nota  Fiscal/Fatura  emitida,  até  a  correção  da  eventual  irregularidade  nas  informações
relacionadas.
8.10. O pagamento será efetuado pelo ÓRGÃO USUÁRIO, através do Sistema Integrado de Finanças
Públicas – SIAF/PR, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do
beneficiário em conta do Banco do Brasil S.A., ou outro que venha a ser contratado pelo Estado, em até
30 (trinta) dias corridos da emissão eletrônica da Nota Fiscal/ Fatura pela CONTRATADA, conforme §
3.º do Artigo 18 do Decreto 4993/2016, e obrigações do ÓRGÃO USUÁRIO.
8.10.1. Nos  casos  de  eventuais  atrasos  de  pagamento,  desde  que  a  CONTRATADA não  tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira
devida  pelo  CONTRATANTE, entre  a  data  do  vencimento  e  o  efetivo  adimplemento  da  parcela,  é
calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)
I = (6/100)

     365
I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%.
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8.10.1.1. Para  cumprimento  do  item  8.10.1.  a  CONTRATADA deverá  formalizar  o  pedido  da
compensação  financeira  à  CONTRATANTE,  em  processo  específico,  fundamentando  o  pleito  e
demonstrando os respectivos valores correspondentes, para fins de análise pelo  ÓRGÃO USUÁRIO
responsável e o encaminhamento das providências pertinentes, se for o caso.
8.11. A CONTRATADA poderá suspender o acesso do ÓRGÃO USUÁRIO ao Software de Manutenção
para a realização de transações (solicitação, análise e autorização de execução de ordem de serviço)
quando houver Nota Fiscal/Fatura em aberto emitida com prazo superior a 90 (noventa) dias, desde que
tenha  efetuado  preventivamente comunicado formal,  ao Gestor  do Contrato do  ÓRGÃO USUÁRIO,
quanto a eminência da suspensão em razão do atraso no pagamento.
8.11.1 O  sistema  deverá  alertar  ao  ÓRGÃO USUÁRIO  quanto  a  existência  de  Nota  Fiscal/Fatura
vencida (emitida há mais de trinta  dias),  mediante mensagem automática no sistema, informando o
número  da(s)  nota(s)  fiscal(is),  valor  e  data  de  emissão.  Caso  seja  impossível  listar  todas  as
informações  na  caixa  automática,  a  mensagem  disponibilizada  deverá  ter  um link  para  acesso  as
informações pelo usuário.
8.11.2. A suspensão no acesso deverá ser  realizada somente àquele  ÓRGÃO USUÁRIO com Nota
Fiscal/Fatura vencida sendo que os demais  ÓRGÃOS USUÁRIOS em hipótese alguma poderão ser
afetados pela medida.
8.11.3. A regularização no acesso deverá ocorrer  imediatamente após  a quitação (pagamento)  pelo
ÓRGÃO USUÁRIO da Nota Fiscal/Fatura vencida com a situação caracterizada no item 8.11.
8.12. Para fins de pagamento, a CONTRATADA deverá emitir conforme dados do ÓRGÃO USUÁRIO,
Nota Fiscal/Fatura quinzenal de prestação dos serviços, acompanhado do relatório  constante no item
8.7.1 de “a” a “j”, acima.
8.13. A  Nota  Fiscal/Fatura  deverá  ser  encaminhada  por  meio  do  Sistema  da  CONTRATADA ao
respectivo  ÓRGÃO USUÁRIO,  de acordo com a estrutura administrativa do mesmo (Órgão/Unidade,
Departamento e/ou Centro de Custo).
8.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável sobre o
valor da Taxa de Administração.
8.15. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na
Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal  aplicável,  cuja  alíquota,  base  de  cálculo  e
valor  do  imposto  devido  devem  estar  devidamente  destacados  na  Nota  Fiscal/Fatura  emitida  pela
CONTRATADA.
8.16. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
nº  123/2006,  não sofrerá  a retenção tributária  quanto  aos  impostos  e  contribuições  abrangidos por
aquele  regime.  O  pagamento  ficará  condicionado  à  apresentação  de  comprovação  por  meio  de
documento  oficial  de  que  faz  jus  ao  tratamento  tributário  favorecido  previsto  na  referida  Lei
Complementar e demais alterações.
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8.17. Para liberação do pagamento, a  CONTRATADA deverá estar com a documentação habilitatória
abaixo dentro de sua validade, enquanto perdurar a vigência do contrato:
a) Prova  de  Regularidade  de  Cadastro  de  Licitante  junto  ao  GMS  da  Secretaria  de  Estado  da
Administração e da Previdência do Governo do Estado do Paraná.
b) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
c) Certidão Negativa expedida pelo cartório distribuidor de falência e recuperação judicial do local da
sede da CONTRATADA.
d) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da
CONTRATADA.
e) Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado do Paraná, se a CONTRATADA não estiver
sediada no Estado do Paraná.
f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão
Negativa de Débitos/CND.
g) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a
apresentação do Certificado de Regularidade - CRF.
8.18. A não apresentação da documentação acima assegura à  CONTRATANTE o direito de aplicar
penalidades previstas na legislação vigente.
8.19. Para  fins  de  pagamento,  somente  serão  considerados  os  gastos  autorizados  e  efetivamente
executados na Rede Credenciada.
8.20. A remuneração da CONTRATADA será resultante da aplicação da Taxa de Administração sobre
cada Ordem de Serviço faturada na quinzena.
8.21.  O valor da Taxa de Administração deverá constar na respectiva Nota Fiscal/Fatura da Ordem de
Serviço que está sendo cobrada.
8.21.1  Caso a  CONTRATADA,  por meio de sua Rede Credenciada  não apresente os orçamentos
solicitados  pela  CONTRATANTE dentro  dos prazos estabelecidos no item 9.1.2.  do  contrato  ,  
ficará sujeita a glosa correspondente a 5% sobre o valor total da Ordem de Serviço executada, exceto
se apresentar justificativa fundamentada e aceita pela Administração.
8.21.2.  Caso  a  CONTRATADA,  por  meio  de  sua  Rede  Credenciada  não  conclua  o  serviço  de
manutenção dentro do prazo informado no orçamento, ficará sujeita a glosa correspondente a 5%
sobre o valor total da Ordem de Serviço executada, exceto se apresentar justificativa fundamentada e
aceita pela Administração.
8.21.3. Para  demonstração  do  cumprimento  dos  prazos,  a  CONTRATADA deverá  apresentar  as
informações conforme consta no item 8.7.1. de “a” até “j”.
8.21.4.  A condição  apresentada  nos  itens  acima,  estará  limitada  a  10%  das  Ordens  de  Serviço
executadas  mensalmente,  para  cada  uma  destas  situações.  Após,  ficará  sujeita  às  sanções
administrativas previstas na legislação vigente, assegurando-lhe o direito ao devido processo legal.
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9. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

9.1. São obrigações da CONTRATADA:

9.1.1. A CONTRATADA deverá importar eletronicamente o Cadastro de cada veículo, embarcação ou
equipamento,  em até  02 (dois) dias úteis contados do início da vigência contratual,  do sistema de
Controle de Veículos do Estado – CVD, conforme Anexo 11 do Termo de Dispensa.
9.1.2. Executar os serviços conforme especificações do presente Contrato e de sua proposta, com o
perfeito cumprimento das Cláusulas Contratuais, além de fornecer os materiais,  equipamentos,  sistema
de gestão da manutenção acessível em ambiente WEB, ferramentas e utensílios inerentes à execução
do objeto do Contrato;
9.1.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo Fiscal do Contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados;
9.1.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), ficando o Contratante
autorizado a descontar da garantia, caso exigida no Termo de Dispensa, ou dos pagamentos devidos ao
Contratado, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.1.5. Utilizar  empregados  habilitados  e  com conhecimento  dos  serviços  a  serem executados,  em
conformidade com as normas e determinações em vigor;
9.1.6. Relacionar os trabalhadores que executarão os serviços na sede da  CONTRATANTE, além de
provê-los conforme as exigências de segurança do trabalho, se for o caso;
9.1.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as
demais  previstas  na  legislação  específica,  cuja  inadimplência  não  transfere  responsabilidade  ao
CONTRATANTE;
9.1.8. Instruir os trabalhadores que eventualmente executarem os serviços na sede da CONTRATANTE
quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;
9.1.9. Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos
serviços;
9.1.10. Não permitir  a utilização de qualquer  trabalho do menor  de 16 (dezesseis)  anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilização do trabalho do
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.1.11. Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na disputa;
9.1.12. Manter atualizado os seus dados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná,
conforme legislação vigente;
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9.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato;
9.1.14. Disponibilizar sistema integrado para o gerenciamento da manutenção da frota oficial conforme
disposto no Anexo 1 do Termo de Dispensa - Funcionalidades do Sistema.
9.1.15. Além das obrigações previstas neste documento e no art. 22 do Decreto Estadual 4.993, de 31
de agosto de 2016, a CONTRATADA deverá disponibilizar à CONTRATANTE, nos prazos previstos no
Anexo 11 – Cronograma de Implantação do Termo de Dispensa,  o sistema de gestão compartilhada de
controle da frota.
9.1.16.  Capacitar  os  servidores  indicados  à  prática  de  funcionamento  do  sistema  de  gestão
compartilhada de manutenção e treinamento contínuo e específico aos ÓRGÃOS USUÁRIOS.
9.1.17. Execução do Plano de Integração elaborado pela CELEPAR, conforme Anexo 12 do Termo de
Dispensa.
9.1.18.  Possibilitar a identificação em cada ÓRGÃO USUÁRIO, dos responsáveis pelas solicitações e
autorizações  para  execução  dos  serviços  de  manutenção  na  Rede  Credenciada,  conforme  perfis
previstos no item 3 do Anexo 1 Termo de Dispensa.
9.1.19. Disponibilizar Rede Credenciada composta por no  mínimo 324 (trezentos e vinte e quatro)
estabelecimentos para o atendimento de veículos leves, médios, pesados e motocicletas, conforme
distribuição mínima em todo o Estado prevista nos Anexos 4, 7 a 10 do Termo de Dispensa
9.1.20. Disponibilizar  Rede  Credenciada  composta  por  no  mínimo  30  (trinta) estabelecimentos
especializados para  o  atendimento  dos  serviços  de  manutenção  de  máquinas,  tratores,
equipamentos rodoviários,  agrícolas e similares e embarcações,  (com mecânicos treinados  em
equipamentos com gerenciamento eletrônico e ferramental compatível), podendo ser concessionárias,
oficinas,  centros  automotivos  e  implementadoras  que  atendam  a  especificidade  do  bem  a  ser
manutenido, que atendam os serviços de borracharia (recuperação de pneus)  e retífica de motores,
visando o atendimento de todas as marcas constantes dos Anexos 5 e 6 do Termo de Dispensa.
9.1.20.1. Os estabelecimentos referidos no item 9.1.20. do presente contrato devem ser credenciados
para o atendimento em âmbito estadual, e quando necessário, o serviço deverá ser prestado em campo,
pátio do ÓRGÃO USUÁRIO ou outro local indicado pelo mesmo.
9.1.21. Ampliar e disponibilizar Rede Credenciada, mediante solicitação da  SEAP/DETO  ou ÓRGÃO
USUÁRIO no prazo máximo de 15 (quinze) dias do recebimento do pedido.
9.1.21.1. Na  impossibilidade  de  credenciamento  em  que  o  estabelecimento  não  se  enquadra  nos
critérios  aqui  estabelecidos,  a  CONTRATADA deverá  justificar  por  escrito  e  comprovar
incompatibilidade,  credenciando  outros  estabelecimentos,  conforme  os  critérios  da  distância  e  do
horário de funcionamento.
9.1.22. Efetuar o pagamento do valor integral da prestação de serviços de manutenção exclusivamente
ao estabelecimento integrante da  Rede  Credenciada  que o executou, no prazo máximo de 15 (quinze)
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dias,  após  o  efetivo  pagamento  da  Nota  Fiscal/Fatura  pelo  ÓRGÃO USUÁRIO,  por  intermédio  da
Secretaria de Estado da Fazenda.
9.1.22.1. A CONTRATADA poderá efetuar o pagamento a Rede Credenciada em prazos inferiores ao
descrito acima, no item 9.1.22.
9.1.23. Indicar pessoa para responder perante a SEAP/DETO, por problemas na execução do contrato,
bem como por situações que impeçam o bom cumprimento de suas obrigações.
9.1.23.1.  Comparecer  sempre  que  convocado  ao  local  designado  pela  SEAP/DETO,  por  meio  de
preposto indicado, para exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados aos serviços
contratados, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a convocação.
9.1.24. Quando solicitado pelo  ÓRGÃO USUÁRIO, a  CONTRATADA poderá comparecer diretamente
ao local,  contudo,  deverá comunicar  de forma antecipada ao DETO – Departamento de Gestão do
Transporte Oficial a solicitação recebida, informando data, local, horário e assunto a ser tratado com o
solicitante.
9.1.25. Manter  preposto  em Curitiba,  para  atendimento  presencial  e  telefônico,  para  representá-la
durante a execução do contrato, telefone fixo, celular e e-mail de contato, a fim de prestar atendimento
às necessidades do ÓRGÃO USUÁRIO, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, quando a urgência
não determinar que seja imediatamente.
9.1.26. Disponibilizar uma central de atendimento ininterrupto, através de ligação gratuita para o suporte
quanto ao uso do Sistema, e esclarecimentos quanto aos procedimentos relativos a manutenção da
frota oficial.
9.1.27. Disponibilizar, por meio de correio eletrônico (e-mail), uma linha de comunicação direta com os
gestores da frota, com o objetivo de divulgar, de forma rápida, todas as informações necessárias para a
plena utilização do sistema.
9.1.28. Manter-se, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas e
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Estadual
nº15.608/2007 e demais normativas aplicáveis, para comprovação sempre que necessário.
9.1.29. Responsabilizar-se  por  todos  os  encargos,  inclusive  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e
comerciais resultantes da execução das obrigações contratuais.
9.1.30. Acatar,  nas mesmas condições contratuais,  os  acréscimos e as  supressões  que se fizerem
necessárias,  em  até  25% (vinte e  cinco  por  cento)  do escopo  inicialmente  proposto,  em valores
atualizados do contrato, em conformidade com a legislação.
9.1.31. Gerenciar  e executar  as  revisões  de garantia dos veículos novos  com a devida  ciência  da
SEAP/DETO, enquanto esta perdurar, nas concessionárias e autorizadas das respectivas marcas.
9.1.32.  Fornecer  sem  custos  à  SEAP/DETO,  no  mínimo  03  (três)  licenças  de  acesso  a  Tabelas
Referenciais constantes nos orçamentos, sendo a de Tempo dos Serviços e a Referencial de Peças,    a
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Tabela Órion, fornecida pela empresa CESVI Brasil, aplicadas nos orçamentos durante a vigência do
contrato.
9.1.33. Disponibilizar e manter atualizada no software de gestão da manutenção da frota, relação de
estabelecimentos credenciados integrante do sistema de manutenção, para consulta a qualquer tempo
pela SEAP/DETO e ÓRGÃO USUÁRIO.
9.1.33.1. Os dados a serem disponibilizados são: Nome do estabelecimento, Razão Social, Endereço,
Contato, tipo do serviço prestado (ex.: mecânica, elétrica, funilaria), e tipo de veículo que atende (ex.
leve, pesado, motocicleta, etc.) e imagens da estrutura do estabelecimento.
9.1.34. Fornecer  os  dados  de  gerenciamento do  sistema à  SEAP/DETO por  meio  de  integração e
disponibilização periódica do banco de dados, sendo tais informações consideradas de propriedade do
Estado, vedada sua divulgação por qualquer meio ou utilização para fins diversos do objeto do contrato.
9.1.35. Guardar  sigilo  absoluto,  em  qualquer  tempo,  sobre  as  informações  do  CONTRATANTE
constantes do seu banco de dados, devendo mantê-las arquivadas e disponíveis ao Estado do Paraná,
após a extinção do contrato, por no mínimo, 05 (cinco) anos.
9.1.35.1. Fornecer em formato a ser definido pela CONTRATANTE todo banco de dados desde o início
dos serviços até a data da extinção do contrato.  O formato poderá ser: SqlServer (Somente 2008),
PostgreSQL (Versão 10 ou superior), MySQL (Versão 5.6 ou superior) ou Oracle (Versão 11.2.04 ou
superior). O prazo máximo para a entrega da referida documentação é de 05 (cinco) dias úteis após a
extinção contratual.
9.1.35.2. Fornecer mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte, a partir da assinatura do
contrato, a base de dados completa utilizada no serviço de gestão com os arquivos necessários para a
criação da instância (data-base) e carregamento dos dados para a instância criada. A base de dados
deverá ser fornecida através de mídia eletrônica a qual deverá ser entregue à SEAP/DETO com Termo
de Entrega. Após a entrega, a CELEPAR deverá realizar a homologação da base de dados fornecida.
Se  a  base  de  dados  fornecida  estiver  correta  será  emitido  Termo  de  Aceite  pela  CELEPAR e
SEAP/DETO. Caso contrário, o procedimento deverá ser refeito. Os detalhes desse procedimento estão
previstos no Plano de Integração.
9.1.35.3. Quando da finalização do contrato, a CONTRATADA deverá entregar a íntegra do banco de
dados das informações produzidas durante a execução do contrato.
9.1.36. Manter durante a fase de implantação na SEAP/DETO, em turno de 08 (oito) horas diárias, no
mínimo  02  (dois)  profissionais,  qualificados  e  com a  experiência  necessária  para atender todas  as
demandas relacionadas a implantação, funcionamento e ao gerenciamento do sistema contratado.
9.1.37. Disponibilizar durante a vigência do contrato, profissionais da área de Tecnologia da Informação
para participar de reuniões de trabalho com o DETO/SEAP e demais áreas técnicas envolvidas, com a
finalidade de auxiliar na identificação de soluções para otimizar a utilização do “software” de gestão, a
fim de obter sempre o melhor desempenho da aplicação.
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9.1.38. Disponibilizar, sem ônus ao CONTRATANTE, as atualizações das funcionalidades do “software”,
assim como as alterações solicitadas.
9.1.39. Prestar assistência na homologação do sistema à  SEAP/DETO e CELEPAR, no processo de
integração dos dados entre o sistema da  CONTRATADA e o  “software” de controle da frota utilizado
pelo Governo do Estado do Paraná, conforme Anexo 12 do Termo de Dispensa.
9.1.40. Não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do objeto do contrato, sem a
prévia  autorização  da  SEAP/DETO,  e  respeitadas  as  regras  estabelecidas  pela  Lei  Estadual  nº
15.608/2007.
9.1.41. Possuir Equipe Especializada com conhecimentos e experiência em manutenção veicular para
treinamento e atendimento aos gestores dos ÓRGÃOS USUÁRIOS, sendo de sua competência:
9.1.41.1.  Elaborar,  acompanhar  e  controlar  a  execução  dos  planos  de  manutenção  preventiva  e
corretiva,  e  informar  via  software  de  gestão,  a  necessidade  da  realização  de  Recall  nos  veículos,
conforme informativo dos fabricantes.
9.1.41.2.  Prestar assistência ao  ÓRGÃO USUÁRIO  em caso de sinistro ou pane, inclusive mediante
serviço de guincho/reboque e/ou socorro mecânico.
9.1.41.3.  Direcionar os veículos para os estabelecimentos da Rede Credenciada, preferencialmente os
mais próximos de onde se encontra, o veículo, embarcação ou equipamento, respeitando o estabelecido
no item 1.2.8 do Termo de Dispensa – 30 km
9.1.41.4. Avaliar tecnicamente os orçamentos registrados no sistema, verificando se os itens encontram-
se em garantia, ou dentro do tempo de vida útil esperado para durabilidade do componente.
9.1.41.4.1. O software de gestão deverá ser parametrizado para verificação automática da garantia dos
itens, e alertar ao  ÓRGÃO USUÁRIO,  quando houver indicação de substituição do mesmo item no
orçamento apresentado pelo estabelecimento credenciado.

9.1.42. Realizar vistoria por imagem dos itens a serem substituídos, obrigatoriamente para os serviços
de funilaria, ou quando solicitado pelo gestor de frota do ÓRGÃO USUÁRIO.

9.1.43. Comprovar mensalmente, a partir do 2° mês da prestação de serviços, por meio de declaração
fornecida  pelos  estabelecimentos  credenciados,  o  efetivo  pagamento  pelos  serviços  prestados  à
CONTRATADA. A execução completa do Contrato será considerada somente após a comprovação do
cumprimento  de  todas  as  obrigações  assumidas  pela  CONTRATADA  com  os  estabelecimentos
credenciados.

9.1.43.1. A Administração poderá solicitar de forma extraordinária a apresentação da declaração de
quitação de débitos, a qualquer tempo.
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9.2.  DAS  OBRIGAÇÕES  E  RESPONSABILIDADES  DA  CONTRATADA  RELATIVAS  A  REDE
CREDENCIADA E À GESTÃO COMPARTILHADA
9.2.1. A CONTRATADA deverá apresentar via sistema o primeiro orçamento após a disponibilização do
bem para orçamentação, nos prazos estabelecidos na tabela a seguir:

AÇÃO

VEÍCULOS / PRAZOS

Leves e Médios,

Motocicletas e Similares

Pesados, Equipamentos,

Máquinas e Embarcações

Manutenção de Pequena Monta Até 02 (dois) dias úteis Até 03 (três) dias úteis

Manutenção de Média e Grande Monta Até 03 (três) dias úteis Até 04 (quatro) dias úteis

A contagem do prazo para elaboração do orçamento terá início a par r da disponibilização do bem  no Estabelecimento Credenciado, ou 
acesso no pá o quando o Órgão solicitar a manutenção em campo/sede.

9.2.1.1. Para autorização da manutenção a CONTRATADA por meio de sua Rede Credenciada, deverá
disponibilizar no mínimo mais 02 (dois) orçamentos, em até 01 (um) dia útil após a disponibilização do
primeiro  orçamento,  ressalvado  os  casos  excepcionais,  para  análise  e  aprovação  do  ÓRGÃO
USUÁRIO.
9.2.1.2.  Caso haja algum fato fundamentado que atrase a geração do orçamento, o estabelecimento
credenciado deverá justificar à equipe especializada da  CONTRATADA que comunicará ao gestor de
frota do ÓRGÃO USUÁRIO (formalmente, com registro das informações no software de manutenção).
9.2.1.2.1.  O ÓRGÃO USUÁRIO se reserva o direito de aceitar ou não a justificativa apresentada pela
CONTRATADA, sob o risco da aplicação da glosa prevista no presente contrato.
9.2.2.  As oficinas credenciadas deverão enviar à  CONTRATADA por meio do Software de Gestão da
Manutenção os orçamentos/cotações, devendo aplicar percentual  de desconto igual  ou superior aos
estabelecidos nos itens 8.3 e 8.4, e tempo de execução do serviço igual ou inferiores aos constantes
nas Tabelas Referenciais de Tempo dos Serviços Órion, fornecida pela empresa CESVI Brasil.
9.2.2.1.O  ÓRGÃO  USUÁRIO poderá  solicitar  a  elaboração  de  outros  orçamentos  aos  demais
estabelecimentos credenciados no raio de 30 km, devendo estes serem apresentados no prazo máximo
de 1 (um) dia útil após a solicitação.
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9.2.3.  A Rede  Credenciada,  quando  da  elaboração  do  orçamento,  poderá  aplicar  percentual  de
desconto sobre peça superior ao estabelecido no contrato, devendo este ser repassado integralmente
pela CONTRATADA à CONTRATANTE.
9.2.4. A CONTRATADA deverá realizar cotação de preços, de forma a:
a) Acompanhar as respostas dos estabelecimentos credenciados participantes de forma centralizada;
b) Incluir novos estabelecimentos/cotações a qualquer momento antes da autorização da execução do
serviço;
c) Alterar  o  escopo  do  orçamento  e  o  software  de  gestão  comunicar  automaticamente  os
estabelecimentos credenciados participantes.
9.2.5.  A  CONTRATADA deve,  por  meio  da  Rede  Credenciada,  conforme  fluxograma  constante  do
Anexo 3 do Termo de Dispensa.
9.2.5.1  Realizar  o orçamento,  sem ônus para o  ÓRGÃO USUÁRIO e/ou CONTRATANTE,  inclusive
quando envolver a desmontagem do bem.
9.2.5.2.  Na hipótese de não realização do serviço, o veículo, embarcação ou equipamento deverá ser
liberado impreterivelmente nas mesmas condições em que foi recebido no prazo máximo de 02 (dois)
dias úteis.
9.2.5.3.  Registrar  no Sistema de  Gestão da  Manutenção  no  mínimo 1 (um)  orçamento e  2  (duas)
cotações para a manutenção. O 1º orçamento será validado pela CONTRATADA, devendo disponibilizar
no software de gestão da manutenção a cópia da Tabela Referencial de Peças e Referencial de Tempo
dos Serviços, a Tabela Órion, fornecida pela empresa CESVI Brasil. O 1º orçamento e demais cotações
serão disponibilizados ao ÓRGÃO USUÁRIO, que com base nas tabelas contratadas, fará a análise e
decidirá quanto a aprovação ou recusa do orçamento.
9.2.5.3.1.  Quando a peça ou material  não constar na Tabela Referencial de Peças e Referencial de
Tempo  dos  Serviços,  a  Tabela  Órion,  fornecida  pela  empresa  CESVI  Brasil, a  Contratada  deverá
apresentar o orçamento com base no banco de dados do Menor Preço Nota Paraná disponível em:
https://menorpreco.notaparana.pr.gov.br/index ou https://compras.menorpreco.pr.gov.br/, ou ainda, com
base em outra metodologia de pesquisa/cotação, a ser definida em conjunto com a CONTRATANTE.
9.2.5.4. Executar, na sede dos estabelecimentos credenciados os serviços de manutenção preventiva e
corretiva  de  acordo  com sua  especialidade,  com fornecimento  de  peças,  componentes  e  materiais
necessários à manutenção da frota de veículos do Governo do Paraná,  salvo quando a manutenção
ocorrer em campo, em face das dificuldades de transporte.
9.2.5.5 A CONTRATADA deverá credenciar prestadores de serviço para executar a manutenção básica
dos veículos (ex. troca de óleo, filtros, bateria, palhetas e lâmpadas...), no pátio indicado pelo ÓRGÃO
USUÁRIO, quando possível, mediante agendamento prévio e em concordância com o solicitante do
serviço.  Para serviços básicos nos veículos leves,  não caberá cobrança de taxa de deslocamento  e/ou
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hora técnica adicional além do previsto na Tabela Referencial de Tempo dos Serviços Órion, fornecida
pela empresa CESVI Brasil.
9.2.5.5.1 O software de Gestão deverá possibilitar ao ÓRGÃO USUÁRIO, no momento da abertura da
Ordem de Serviço,  a indicação se a manutenção ocorrerá na sede do estabelecimento credenciado
(padrão sugerido) ou na sede do Órgão, ou ainda em outro local que se encontra o bem.
9.2.5.6 Para veículos  pesados,  equipamentos  agrícolas  e  rodoviários,  o  ÓRGÃO USUÁRIO poderá
solicitar os serviços de socorro mecânico, que deve ser atendido no prazo de 240 (duzentos e quarenta)
minutos,  pelo  estabelecimento credenciado  mais próximo do  bem que está  imobilizado,  neste caso
dispensando da apresentação de 03 (três) orçamentos, contudo, o Gestor de frota do Órgão deverá
autorizar o pagamento da taxa de deslocamento do estabelecimento credenciado, e ainda, as despesas
relativas ao conserto emergencial, conforme tabela Seguipar.
9.2.5.7. Executar  somente os serviços aprovados, com pessoal qualificado, mediante o emprego de
técnica,  equipamentos  e  ferramentas  adequados,  em  conformidade  com  as  especificações  de
fábrica/montadora e com capacidade técnica comprovada, devolvendo o veículo em perfeitas condições
de funcionamento.
9.2.5.8. Entregar o veículo, logo após a conclusão dos serviços, obrigatoriamente asseado (limpeza das
partes com sujidades relativas ao serviço prestado).
9.2.5.9.  A  CONTRATADA deve  responsabilizar-se pelo  uso indevido  e  danos  causados a veículos,
embarcações  ou  equipamentos  decorrentes  de  erros  ou  falhas  nos  serviços  prestados  pelo
estabelecimento credenciado.
9.2.5.10. A CONTRATADA deverá exigir da Rede Credenciada garantia conforme abaixo estabelecido:
a) A Rede Credenciada deverá fornecer garantia de, no mínimo, 90 (noventa) dias corridos, a todo o
serviço executado e peças substituídas, contados a partir da retirada do bem manutenido, sendo que
durante este prazo, estará obrigada a refazer os serviços considerados imperfeitos, sem qualquer ônus
adicional ao CONTRATANTE.
a.1) As peças utilizadas nos serviços poderão ter garantia diferenciada, desde que seja por um período
superior à garantia mínima;
a.2) A  CONTRATADA,  por meio  da Rede Credenciada deverá fornecer,  obrigatoriamente, a mesma
garantia  oferecida  pelo  fabricante  das  peças,  componentes,  acessórios  e  materiais  utilizados  na
manutenção dos veículos, quando for superior ao prazo constante no item acima;
b) Os serviços de pintura e funilaria terão garantia mínima de 6 (seis) meses, contados a partir da
retirada do bem manutenido do estabelecimento credenciado.
c) Durante  o  período da  garantia  os  estabelecimentos  credenciados  estão obrigados  a  substituir  o
material/peça defeituosa no prazo de 07 (sete)  dias corridos,  a contar  da data da comunicação do
Gestor da Frota do ÓRGÃO USUÁRIO, mediante o registro na respectiva Ordem de Serviço.

1071
119

Inserido ao protocolo 15.843.489-0 por: Ricardo Andre Borges em: 16/07/2019 18:02.



Protocolo n° 15.843.489-0 Dispensa de Licitação n° 10.126/2019 (página   18   de   35  )  

c.1) O sistema deverá possibilitar a reabertura da Ordem de Serviço para correção dos defeitos, com a
informação reabertura da Ordem de Serviço “em garantia”;
d) Após a correção dos serviços considerados imperfeitos, será reiniciada a contagem do prazo de
garantia.
9.2.5.11. Sob responsabilidade da CONTRATADA, a Rede Credenciada deve reparar, corrigir, remover,
substituir, desfazer ou refazer, prioritariamente e exclusivamente à sua custa e risco, no total ou em
parte,  e  dentro  de  um  prazo  não  maior  que  o  da  manutenção  original,  as  peças,  componentes,
acessórios e materiais substituídos ou serviços  executados com vícios,  defeitos,  incorreções,  erros,
falhas, imperfeições ou recusados pelo gestor da frota, decorrentes de sua culpa, inclusive por emprego
de  mão  de  obra  ou  materiais  impróprios  ou  de  qualidade  inferior,  sem que  tal  fato  possa  ser
invocado para justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer título, mesmo nas aquisições e serviços
recebidos pelo gestor  da frota,  mas cujas  irregularidades  venham a surgir  quando da aceitação ou
dentro do prazo de garantia.
9.2.6.  Sob  responsabilidade  da  CONTRATADA,  a  Rede  Credenciada  deve  responsabilizar-se
integralmente pelos bens recebidos do ÓRGÃO USUÁRIO, incluindo todos os pertences, acessórios e
objetos nele contidos, obrigando-se à reparação total da perda, em casos de furto ou roubo, incêndios
ou acidentes, independente de culpa, bem como ressarcir os danos causados aos contratantes, no caso
de uso indevido do veículo, enquanto este estiver sob sua guarda, não transferindo tal responsabilidade
a possíveis subcontratadas ou terceiros, desde o momento do recebimento do veículo para orçamento
até a entrega do bem ao final do serviço mediante formulário de vistoria (check-list) conforme item 7.1
do Anexo 1 do Termo de Dispensa.
9.2.7. Disponibilizar  e manter  na Rede Credenciada em local  visível,  a  identificação  de adesão  ao
sistema objeto deste Contrato.
9.2.8 Providenciar a correção das deficiências apontadas pela  SEAP/DETO  e/ou ÓRGÃO USUÁRIO
quanto à execução dos serviços contratados.
9.2.9. Não efetuar qualquer tipo de serviços de manutenção em veículos da frota locada, estando estes
custos vinculados diretamente às empresas detentoras dos respectivos contratos de locação.
9.2.10. Responsabilizar-se  pelos  serviços  executados,  peças  e  materiais  utilizados  pela  Rede
Credenciada de estabelecimentos.
9.2.11. Sendo necessários serviços ou peças além daqueles orçados, a CONTRATADA deve solicitar
aprovação do  ÓRGÃO USUÁRIO para,  por  meio  de sua  Rede Credenciada,  realizar  o  serviço ou
substituir a peça.
9.2.11.1. A comunicação  poderá  ser  realizada  por  meio  do  Sistema  de  Manutenção,  sendo que  o
ÓRGÃO USUÁRIO deverá registrar Ordem de Serviço Complementar, na qual a  CONTRATADA, por
meio da Rede Credenciada disponibilizará o orçamento para análise e aprovação do solicitante.
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9.2.11.2. Utilizar  excepcionalmente peças  recondicionadas/remanufaturadas  quando indisponíveis  no
mercado peças novas, mediante anuência do ÓRGÃO USUÁRIO.
9.2.11.3. Orientar e Fiscalizar a Rede Credenciada para a conservação e guarda das peças substituídas
nos veículos pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, salvo peças de descarte específico, sujeitas a
normas próprias, para eventual vistoria da SEAP/DETO e dos ÓRGÃOS USUÁRIOS.
9.2.11.3.1. No prazo estabelecido, as peças deverão ficar armazenadas nos estabelecimentos da Rede
Credenciada, acondicionadas em embalagens adequadas, com etiquetas de identificação, informando a
numeração da Ordem de Serviço e placa do veículo que foi manutenido.
9.2.11.3.2. Após o vencimento desse prazo, as peças deverão ser descartadas, conforme a legislação
aplicável, sob responsabilidade de cada estabelecimento credenciado e da CONTRATADA.
9.2.12. Atender  com  prioridade  as  solicitações  de  consertos  em  veículos  que  prestam  serviços
relevantes à comunidade em geral, lotados na Secretaria de Estado da Saúde – SESA e Secretaria de
Estado  da  Segurança  Pública  e  Administração  Penitenciária  –  SESP  (Polícia  Militar,  Corpo  de
Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Científica e Departamento Penitenciário).
9.2.13. Disponibilizar  ao  ÓRGÃO USUÁRIO,  por  meio do sistema informatizado da  CONTRATADA,
orçamentos  dos  serviços  necessários  a  serem  aplicados  no  bem,  com  os  códigos  e  descrição
padronizada de peças conforme tabela aplicada, materiais, serviços e tempo de execução em horas
centesimais e preços líquidos.
9.2.14. Realizar o atendimento aos serviços de assistência de socorro mecânico e guincho serviço de
transporte em suspenso, por guinchamento, para veículos leves, médios, pesados e motos, no prazo
máximo de até 120 (cento e vinte) minutos do chamado.
9.2.15. O serviço de assistência de guincho deverá ser prestado em regime de plantão de 24 (vinte e
quatro) horas/dia X 07 (sete) dias/semana em âmbito estadual, com seguro total incluso, devendo ser
disponibilizado o(s) número(s) de telefone para chamados diretos fora do horário normal de expediente.
9.2.16. A  CONTRATADA deve  garantir  que  os  preços  praticados  para  prestação  de  serviços  de
remoção/guincho,  não  serão  superiores  ao  estabelecido  na  tabela  disponibilizada  pelo  Seguipar  –
Sindicato das Empresas e Proprietários de Serviços de Auto Socorro, Remoção e Resgate de Veículos e
de  Içamento  Através  de  Guinchos  e  Guindastes  do  Estado  do  Paraná,  disponível  em
http://www.seguipar.com.br/tabela_seguipar.html
9.2.17. Na prestação dos serviços de guincho deverá ser sempre preenchido um “check list” completo,
logo que chegar ao local e antes de iniciado qualquer atendimento, informando, neste documento, a
descrição completa do automóvel, seus danos aparentes, acessórios e eventuais pertences deixados no
seu interior. Este “check list” para ter validade deverá ser assinado pelo usuário. Este documento servirá
para assegurar ao ÓRGÃO USUÁRIO, que não terá que arcar com possíveis danos ao veículo em seu
transporte.

1073
119

Inserido ao protocolo 15.843.489-0 por: Ricardo Andre Borges em: 16/07/2019 18:02.



Protocolo n° 15.843.489-0 Dispensa de Licitação n° 10.126/2019 (página   20   de   35  )  

9.2.18.  Garantir  o  uso  pela  Rede  Credenciada  de  adesivo  magnético  que  identifique  que  o  bem
encontra-se “em manutenção” ou “em teste”.
9.2.18.1. O veículo em teste poderá ser identificado pela fixação de Placa de Experiência, conforme
legislação vigente.
9.2.19. Os  veículos  vinculados  à  Secretaria  de  Estado  da  Segurança  Pública  e  Administração
Penitenciária-SESP e ambulâncias da Secretaria de Estado da Saúde-SESA somente serão testados
com a presença de representante do ÓRGÃO USUÁRIO responsável pelo veículo/viatura.
9.2.20. Garantir que os orçamentos apresentados para análise e aprovação estejam em conformidade
com as seguintes condições:
9.2.20.1. Os preços unitários de peças, componentes, materiais sejam inferiores ou, pelo menos, iguais
aos preços oficiais constantes na Tabela Referencial de  Peças  Órion,  fornecida  pela  empresa  CESVI
Brasil, utilizada  para  esse  fim,  deduzidos  os  percentuais  previamente  estabelecidos  pela
CONTRATANTE.
9.2.20.1.1.  O  estabelecimento  credenciado  não  poderá  praticar  preços  de  peças com  valores
superiores ao praticado para outros clientes pessoas físicas e/ou jurídicas. Essa condição poderá ser
objeto de fiscalização e/ou auditoria, ocasião em que a CONTRATANTE poderá solicitar a comprovação
dessa  prática  pela  apresentação  de  cópia  de  nota(s)  fiscal(is)  emitidas  pelo  estabelecimento
credenciado.
9.2.20.1.2. Quando a peça não constar na Tabela Referencial de Peças Órion, fornecida pela empresa
CESVI Brasil, a CONTRATADA deverá apresentar o orçamento com base no banco de dados do Menor
Preço  Nota  Paraná  disponível  em:  https://menorpreco.notaparana.pr.gov.br/index ou
https://compras.menorpreco.pr.gov.br/, ou ainda, com base em outra metodologia de pesquisa/cotação,
a ser definida em conjunto com a CONTRATANTE.
9.2.20.1.3.  Os preços  unitários  dos  serviços  deverão ser  iguais  ou inferiores  ao  preço da mão  de
obra/hora/homem, previamente estabelecidos pela CONTRATANTE.
9.2.20.1.4.  O  estabelecimento  credenciado  não  poderá  praticar  preços  de  serviços com  valores
superiores ao praticado para outros clientes pessoas físicas e/ou jurídicas.. Essa condição poderá ser
objeto de fiscalização e/ou auditoria, ocasião em que a CONTRATANTE poderá solicitar a comprovação
dessa  prática  pela  apresentação  de  cópia  de  nota(s)  fiscal(is)  emitidas  pelo  estabelecimento
credenciado.
9.2.20.2. Seja considerado para efeitos de realização do orçamento o tempo estimado para a execução
do  serviço,  que  não  poderá  ser  superior  ao  máximo aos  tempos  de  reparo  constantes  na  Tabela
Referencial de Tempo dos Serviços Órion, fornecida pela empresa CESVI Brasil.
9.2.21.  Acompanhar  remotamente  o  andamento  das  ordens  de  serviços,  desde  sua  abertura,
orçamentação,  análise,  autorização  e  a  finalização  da manutenção com a respectiva entrega do bem
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pelo  estabelecimento  credenciado  ao  servidor  indicado  pelo  ÓRGÃO  USUÁRIO,  bem  como,  se
certificar se o serviço foi executado corretamente.
9.2.22. A Rede Credenciada, deverá estar equipada e habilitada para realizar operações de acordo com
a solução tecnológica adotada pela CONTRATADA, especialmente quanto ao modelo de gestão a ser
adotado para a gerência do Sistema de Manutenção.
9.2.23. A CONTRATADA por meio de sua Rede Credenciada deverá proceder à devolução dos bens ao
servidor autorizado pelo ÓRGÃO USUÁRIO.
9.2.23.1 No ato da entrega, o estabelecimento credenciado, em conjunto com o servidor autorizado,
deverá  realizar  check-list  de  saída  procedendo  a  vistoria  de  entrega  dos  serviços  executados  e
conferência de peças substituídas, a fim de certificar-se que os bens estão em perfeitas condições de
funcionamento, e ainda, deve registrar mediante fotografia, imagens do painel do veículo onde apareça
o odômetro e nível do combustível do veículo  (a chave/ignição deve estar na posição ligada). O bem
deverá ser  entregue  devidamente asseados (limpeza de sujidades  relacionadas com a manutenção
realizada).
9.2.23.2. A CONTRATADA poderá disponibilizar tecnologia, que necessite da anuência do condutor do
veículo para validação do check-list de saída (check-out), mediante cadastro prévio do condutor, login e
senha pessoal.
9.2.24. A  CONTRATADA deverá  manter  credenciamento  de,  no  mínimo,  um fornecedor  de  peças,
acessórios e serviços  especializados  nas marcas dos equipamentos embarcados nos  bens  em uso
pelas áreas policiais e de saúde em seus sistemas de iluminação, acústica e comunicação, no mínimo
nos municípios sedes das regiões, sendo que os valores a serem pagos deverão ser objeto de consulta
ao mercado, na data da necessidade, considerando que se trata de serviço/material cuja disponibilidade
está restrita aos credenciados pelo fabricante de cada marca.
9.2.24.1. Não  sendo  possível  atender  as  necessidades  da  CONTRATANTE  acima  elencadas,  a
CONTRATADA deverá  apresentar  justificativa  formal  escrita  e  devidamente  comprovada,  à
SEAP/DETO,  no prazo máximo de 3 (três) dias a contar  da data que for notificada da carência de
credenciadas.  Aceitos  os  motivos  expostos  a  SEAP/DETO,  em  conjunto  com  o  representante  da
empresa, deliberará sobre a melhor solução a ser adotada.
9.2.25. A CONTRATADA por  meio  da  Rede  Credenciada  deve  efetuar  o  fornecimento  de  peças,
componentes e materiais, para a manutenção da frota de veículos, embarcações e equipamentos do
ÓRGÃO USUÁRIO, em conformidade com as regras a seguir:
9.2.25.1.  Somente aplicar peças, componentes e materiais após aprovação expressa do(s) gestor(es)
de frota competente(s). A aprovação deverá ser feita exclusivamente por meio do software de gestão da
manutenção.
9.2.26. Para os fins deste contrato, as peças, componentes e materiais serão considerados:
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9.2.26.1. Genuínas/originais, conforme ABNT/ NBR – 15296/2005 e ABNT/NBR 15832/2010, quando
destinados  a  substituir  peças,  componentes  e  materiais  que  integram  o  produto  original  (veículo
produzido na linha de montagem), são concebidos pelo mesmo processo de fabricação (tecnologia) e
apresentam  as  mesmas  especificações  técnicas  dos  itens  que  substitui.  As  peças,  componentes,
acessórios e materiais genuínos passaram pelo controle de qualidade das montadoras e são revendidos
em sua rede de concessionárias.
9.2.26.2.  Alternativas  (1ª  linha),  quando  apresentam especificações  técnicas  e  características  de
qualidade  similares  às  dos  itens  que  integram  o  produto  original  (veículo  produzido  na  linha  de
montagem), garantindo sua intercambialidade. As peças, componentes e materiais paralelos (1ª linha)
são produzidos pelos fabricantes de reconhecimento nacional e comercializados por distribuidores e
comerciantes do ramo.
9.2.27.  O tipo de peça a ser utilizado nas manutenções será definido pelo ÓRGÃO USUÁRIO junto à
CONTRATADA, de acordo com sua política de manutenção, podendo:
9.2.27.1. Utilizar peças genuínas ou originais, de acordo com a indicação da equipe da CONTRATADA.
9.2.27.2. Utilizar peças alternativas (1ª linha), de acordo com indicação da equipe da CONTRATADA.
9.2.27.3.  Poderão  ser  utilizadas  peças  remanufaturadas  ou  recondicionadas  somente  quando
autorizados pelo ÓRGÃO USUÁRIO, no software de gestão de manutenção.
9.2.28.  As  peças  alternativas  (1ª  linha)  poderão  ser  adquiridas  se  seu preço  for  inferior  às  peças
genuínas/originais, após a aplicação do desconto constante nos itens 8.3 e 8.4 deste contrato.

9.3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS AOS REQUISITOS DE CREDENCIAMENTO
DE ESTABELECIMENTOS

9.3.1. A CONTRATADA deverá cadastrar e manter uma rede credenciada de estabelecimentos do setor
de reposição automotiva formada por oficinas, comércios de autopeças, distribuidoras e concessionárias
autorizadas, observada a quantidade mínima inicial de estabelecimentos definidas nos itens 9.1.19 e
9.1.20 e Anexos 4 a 10 do Termo de Dispensa,  a prestarem o serviço de manutenção preventiva e
corretiva ao ÓRGÃO USUÁRIO, com horário de funcionamento mínimo das 8h às 18h de segunda-feira
a  sexta-feira, bem  como  serviços  de  assistência  em  situações  de  emergência,  como  serviço  de
guincho / reboque 24 (vinte e quatro) horas/dia X 07 (sete) dias/semana
9.3.1.1. Fica  facultada  à  CONTRATANTE  a  realização  de  vistoria  técnica  nas  instalações  da
CONTRATADA e da Rede Credenciada.
9.3.2. É de responsabilidade da  CONTRATADA a verificação dos locais de prestação de serviço e a
ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão.
9.3.3. Os estabelecimentos da Rede Credenciada devem atender às necessidades de manutenção da
frota do ÓRGÃO USUÁRIO em regime de:
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9.3.3.1. Assistência a uma ou mais multimarcas de veículos.
9.3.3.2. Assistência a uma ou mais categorias de veículo.
9.3.3.3. Assistência a uma ou a várias especialidades, conforme necessidade do veículo.
9.3.3.4. Assistência a equipamentos e embarcações.
9.3.3.5.  A  Rede  Credenciada  deve  ter  estrutura  adequada  ao  tipo  de  serviço  prestado/produto
comercializado e ao tipo de veículo atendido, compreendendo:
9.3.3.5.1. Área física adequada à prestação dos serviços de manutenção.
9.3.3.5.2. Boxes de serviços cobertos e delimitados em pátio pavimentado, dotados de bancadas.
9.3.3.5.3.  Equipamentos  eletrônicos  apropriados  para  aferições  e  regulagens  de  motores,
balanceamentos  e  geometrias  de  rodas;  equipamentos  computadorizados  para  a  leitura  e  o
rastreamento de todo o sistema de injeção eletrônica; equipamentos ópticos ou computadorizados para
alinhamento de direção; e ainda, equipamentos indispensáveis aos serviços de lanternagem, tais como
esticador  hidráulico  e  mecânico,  cyborg,  solda mig,  repuxador,  lixadeiras,  esmerilhadeiras,  cortador,
politriz, entre outros.
9.3.3.5.4. Elevadores para veículos leves e/ou pesados.
9.3.3.5.5.  Câmara metálica para pintura de veículos, totalmente em aço galvanizado com capacidade
para pintura de veículos leves ou pesados e em conformidade com as normas de segurança, qualidade
e controle ambiental, tais como: pressão positiva, isolamento térmico, sistema de purificação de ar “a
seco” e aquecimento ambiental, através de circulação de ar quente, com queimadores a gás ou diesel.
9.3.3.5.6. Dispor de adesivos magnéticos que identifique “veículos em teste” ou “veículo em 
manutenção” e/ou Placa de Experiência, conforme legislação vigente.
9.3.3.5.7.  Ferramentas  atualizadas  para  atendimento  da  frota  da  respectiva  categoria  de  sua
responsabilidade.
9.3.3.5.8.  Equipe  técnica  qualificada  a  realizar  os  serviços,  com  estrita  obediência  à  legislação
trabalhista,  e  apta  ao  cumprimento  das  orientações  constantes  nos  manuais  dos  fabricantes  dos
veículos.
9.3.3.5.9. Possuir computador, impressora e conexão Internet.
9.3.3.5.10. Para  ser  credenciado,  o  estabelecimento  deve  possuir  nas  suas  instalações  áreas
suficientes para manobras necessárias, movimentação e guarda dos veículos leves, médios, pesados,
máquinas,  embarcações  e  equipamentos  rodoviários  ou  agrícolas  que  estiverem  sob  sua
responsabilidade.
9.3.3.5.11. Sistema de proteção contra incêndio dentro dos padrões do Corpo de Bombeiros.
9.3.3.6.  O estabelecimento  credenciado  poderá  efetuar  o  trabalho  de  manutenção  em máquinas  e
equipamentos rodoviários ou agrícolas, em campo, em face das dificuldades de transporte às sedes das
oficinas, mediante solicitação e agendamento prévio com o ÓRGÃO USUÁRIO.
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9.3.3.7. O Software de Gestão deverá disponibilizar campo específico para preenchimento no momento
da abertura da Ordem de Serviço, para que o ÓRGÃO USUÁRIO indique o local que será realizada a
manutenção  do  bem.  O padrão sugerido  pelo  sistema é  manutenção  na  sede do  estabelecimento
credenciado, contudo, o ÓRGÃO USUÁRIO, poderá alterar este local conforme necessidade, indicando
o endereço completo para sua localização
9.3.3.8. Para o credenciamento de estabelecimentos especializados em manutenção de viaturas de
combate a incêndio, é necessário o cumprimento adicional dos requisitos listados a seguir:
9.3.3.8.1.  É  imprescindível  que  tais  serviços  sejam  executados  por  empresa  com  capacidade
devidamente comprovada, por meio de no mínimo 01 (um) ou mais Atestado(s) de Capacidade Técnica,
expedidos por órgãos públicos ou empresas privadas, que comprove(m) que a mesma tenha fornecido,
fabricado ou realizado manutenção em equipamentos compatíveis em características com a descrição
do modelo de viatura caracterizada na Ordem de Serviço.
Considera-se  compatível  o  fornecimento,  a  fabricação  e  a  manutenção  de  viaturas  especiais,
minimamente, com as seguintes características:
a) Bomba de incêndio certificada pela norma EN 1028-2:2002, NFPA 1901:2009 ou NBR 14096:2008
(ou versão mais recente);
b) Que a empresa tenha fornecido, fabricado ou realizado manutenção em viatura, que de maneira
global, atendeu as normas EN 1846-1:2011, EN 1846-2:2011, EN 1846-3:2011 ou NFPA 1901:2009 ou
NBR 14096:2008 (ou versão mais recente);
c) Fabricação, montagem ou manutenção de tanque de água e LGE, fabricado em liga metálica (aço
inoxidável ou aço carbono) ou copolímero, com volume adequado a viatura caracterizada na Ordem de
Serviço;
d) Fabricação, montagem ou manutenção de tubulações hidráulicas para expedição e/ou admissão de
sistemas de combate a incêndios das viaturas;
e) Outras  exigências  a  critério  do  Órgão  Usuário,  priorizando  o  atendimento  dos  interesses  da
Administração Pública, mediante a conveniência e a oportunidade de cada Órgão, face a individualidade
de cada Ordem de Serviço.

9.4. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

9.4.1. Além do disposto no art. 17 do Decreto Estadual nº 4.993, de 31 de agosto de 2016, deverá a
CONTRATANTE disponibilizar  condições  para  o  treinamento  de  servidores  da  SEAP/DETO e  dos
ÓRGÃOS USUÁRIOS, previamente indicados, sobre todo o sistema ora contratado.
9.4.2. Fornecer à CONTRATADA, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da assinatura do Contrato o
cadastro completo dos veículos e equipamentos em geral, contendo todos os dados necessários ao seu
registro, quais sejam:
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a) Relação de veículos cadastrados no CVD - Cadastro de Veículos DETO;
b) Ano;
c) Placa;
d) Patrimônio;
e) Chassi;
f) Renavam;
g) Marca;
h) Tipo;
i) Motorização;
j) Capacidade de carga;
k) Combustível (gasolina, álcool, diesel, diesel S10 e flex – gasolina e álcool);
l) Lotação – órgão / cidade / código do centro de custos;
m) Capacidade do tanque.
n) Registro fotográfico do bem, quando houver.
9.4.3. Atualizar no sistema os acréscimos ou retiradas de veículos, embarcações e equipamentos, por
modificações provenientes de alienações ou aquisições.

9.4.4. Compete à SEAP/DETO:

a) Verificar  se  o  Sistema de  Gestão  da  CONTRATADA atende  às  necessidades  estipuladas  neste
contrato e demais documentos  que o integram
b) Coordenar a implantação de eventuais modificações ou acréscimos necessários;
c) Supervisionar as atividades dos ÓRGÃOS USUÁRIOS;
d) Convocar, quando necessário, os Gestores e Fiscais do contrato dos  ÓRGÃOS USUÁRIOS, para
reuniões técnicas;
e) Propor  à  CONTRATADA, quando necessários,  os  ajustes  na  prestação  dos  serviços,  visando  à
melhoria contínua, mediante a otimização do uso do sistema e a redução de custos;
f) Emitir, em conjunto com a CELEPAR, Termo de Aceite da base de dados fornecida mensalmente pela
contratada, desde que atendido ao estabelecido no item 9.1.35.2. do presente contrato.

9.4.5. Compete aos   ÓRGÃOS USUÁRIOS  :

a) Manter rigorosamente atualizado o cadastro da sua frota no Sistema de Controle da Frota Oficial
(CVD - DETO) e no Sistema de Controle Patrimonial (GPM – CPE), informando aos respectivos Setores
competentes as alterações da frota, decorrentes de inclusão, desativação, transferências, dentre outras.
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b) Indicar,  formalmente,  o  Gestor  e  o  Fiscal  do  Contrato  para  acompanhamento  da  fiel  execução
contratual, encaminhando à SEAP/DETO o respectivo ato de nomeação e sua publicação. Sempre que
houver alteração do servidor nomeado, obrigatoriamente a SEAP/DETO deverá ser informada.
c) Retirar o veículo no estabelecimento credenciado, conferindo se os serviços de manutenção foram
executados  conforme  orçamento  autorizado  e  realizando  os  procedimentos  estabelecidos  no  item
9.1.2.23.1 deste contrato.
d) Conferir no ato da retirada do bem do estabelecimento credenciado as peças instaladas no mesmo e
as que foram substituídas, exceto os casos de materiais que por sua característica sofram descarte
imediato;
e) Solicitar à  CONTRATADA, a correção dos serviços que apresentarem qualquer anomalia, fixando
prazo para a solução.
f) Monitorar  as  informações  que  dizem  respeito  à  frota  do  ÓRGÃO  USUÁRIO  no  sistema  da
CONTRATADA, a fim de assegurar que os serviços de manutenção sejam utilizados exclusivamente
nos termos do Contrato.
g) Responsabilizar-se pela emissão de prévio empenho para realização das despesas e manter saldo
compatível  com  as  necessidades  do ÓRGÃO  USUÁRIO,  ciente  de  que  o  saldo  de  empenho
insuficiente, impossibilitará a abertura de novas ordens de serviços e aprovação de orçamentos até a
disponibilização  de  novo  empenho  para  inclusão  no  Software  de  Gestão  da  Manutenção  pela
CONTRATADA.
h) Comunicar  imediatamente  à  CONTRATADA e  à  SEAP/DETO eventuais  estornos  nos  valores
empenhados.
i) Responsabilizar-se pelo recolhimento das informações dos serviços realizados;
j)  Responsabilizar-se  pela  autorização  da  execução  dos  serviços  em  veículos,  embarcações  e
equipamentos em utilização pela sua frota
k) Receber,  analisar  e  conferir  os  relatórios  da  medição  dos  serviços  prestados,  contestar  as
inconformidades detectadas e solicitar à CONTRATADA eventuais correções necessárias;
l) Encaminhar o veículo ao estabelecimento credenciado indicado para orçamentação ou execução da
manutenção em até 2 (dois) dias úteis. Caso o prazo seja ultrapassado, a solicitação será cancelada
automaticamente pelo sistema de gestão, sendo necessário nova solicitação. A CONTRATADA deverá
informar automaticamente por SMS ou e-mail, ao Gestor de Frota o cancelamento, registrando o fato no
Sistema de Gestão da Manutenção.
m) Avaliar os orçamentos encaminhados via sistema para a execução de serviços afetos à manutenção
dos veículos da frota, embarcações e equipamentos do  ÓRGÃO USUÁRIO, no prazo máximo de 10
(dez) dias da disponibilização do orçamento, ciente que a Ordem de Serviço será cancelada após esse
prazo por falta de análise do ÓRGÃO USUÁRIO.
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n) Atestar  a  Nota  Fiscal/Fatura  conferindo  as  informações  dos  serviços  faturados,  primando  pelo
cumprimento dos prazos de pagamento à CONTRATADA.
o) Efetuar  o  pagamento  da(s)  Nota(s)  Fiscal(Is)/Fatura(s)  nos  prazos  estabelecidos  no  instrumento
contratual, conforme item 8.10 e § 3.º do Artigo 18 do Decreto 4993/2016, ciente de que o atraso no
pagamento  à  CONTRATADA poderá  implicar  no  bloqueio  das  transações  (lançamento,  análise  e
aprovação de ordens de serviços) a serem realizadas no software de gestão da manutenção  mediante
aviso prévio da CONTRATADA, até a regularização da(s) pendência(s).
p) Exercer  a  fiscalização  da  fiel  execução  do  contrato,  ordens  de  serviço  e  rede  credenciada,
documentando as ocorrências.
q) Comunicar formalmente à SEAP/DETO qualquer irregularidade constatada na prestação do serviço
contratado;
r) Selecionar  o estabelecimento credenciado que fará o 1º orçamento em cada Ordem de Serviço,
sempre possibilitando a participação de diferentes credenciados próximos a lotação do veículo, de modo
a evitar a concentração dos serviços e o favorecimento de um estabelecimento.
s) Toda e qualquer providência administrativa ou jurídica necessária que extrapole a regular gestão do
contrato por parte do  ÓRGÃO USUÁRIO,  deverá ser previamente comunicada  a SEAP/DETO  para
ciência, opinião e assessoramento das autoridades responsáveis participantes deste ajuste.
t) Demais atividades correlatas objetivando o adequado uso do Sistema de Gestão Compartilhada.

10 GARANTIA DE EXECUÇÃO:
10.1. A garantia deverá ser prestada no prazo de até 10 (dez) dias após assinatura deste instrumento,
no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
10.2. A inobservância do prazo do item 10.1 acarretará a aplicação de multa de 0,07% (zero vírgula zero
sete por cento) do valor do contrato por dia de atraso até o máximo de 2% (dois por cento).
10.3. O atraso superior a 30 (trinta) dias na apresentação da garantia configura inadimplência total e
implica a imediata rescisão do contrato.
10.4. A garantia deverá vigorar até 90 (noventa) dias após o encerramento da vigência do contrato.
10.5. A garantia  poderá  ser  oferecida  em qualquer  das  modalidades  previstas  no  art.  102  da  Lei
Estadual n.º 15.608/2007.
10.6. A fiança bancária só será admitida com expressa renúncia do benefício de ordem de que trata o
art. 827 do Código Civil.
10.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, dentre outros, o pagamento de:
a) prejuízos advindos do não cumprimento total ou parcial do objeto do contrato, inclusive da mora;
b) prejuízos diretos e indiretos causados à Administração, decorrentes de culpa ou de dolo, durante a
execução do contrato;
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c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO.
10.8. A garantia será devolvida ao final  do prazo estipulado no  item 10.4, após  a  verificação,  pelo
Contratante, de que o contrato tenha sido integralmente cumprido.
10.9. A instauração  de  processo  administrativo  em  desfavor  do  Contratado,  para  apurar  falha  na
execução do contrato, impede a devolução da garantia até a decisão final.

11 PENALIDADES:
11.1 O contratado que incorra em infrações, sujeita-se às seguintes sanções administrativas:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d)  declaração de inidoneidade para licitar  ou contratar  com a Administração Pública,  por  prazo não
superior a 05 (cinco) anos;
11.2 As  sanções  previstas  nas  alíneas  “a”,  “c”,  e  “d”  do  item  anterior  poderão  ser  aplicadas  ao
adjudicatário e ao contratado, cumulativamente com a multa.
11.3 Advertência será aplicada por conduta que prejudique o andamento do procedimento de dispensa
de licitação e de contratação.
11.4 A multa, de 0,1% (zero vírgula  um por  cento)  até  1%  (um por  cento)  sobre o  valor  total  da
contratação, será aplicada a quem:
a) retardar ou impedir o andamento do procedimento de dispensa de licitação;
b) não mantiver sua proposta;
c) apresentar declaração falsa;
d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento.
11.5 A multa,  de 0,1% (zero vírgula um por  cento)  até 5% (cinco por  cento)  sobre o valor  total  da
contratação, será aplicada a quem:
a) apresentar documento falso;
b) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;
c) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).
11.6 Multa de mora diária de até 0,3% (zero vírgula três por cento), calculada sobre o valor global do
contrato, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega do objeto contratual; a partir do 31º (trigésimo
primeiro) dia será cabível a multa compensatória prevista no item 11.7.
11.7 A multa, de 10% (dez por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, será
aplicada no caso de inexecução total ou parcial do contrato.
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11.8 A  suspensão  temporária de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, será aplicada ao licitante que:
a) não mantiver sua proposta; 
b) abandonar a execução do contrato;
c) incorrer em inexecução contratual.
11.9 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de
até 05 (cinco) anos, será aplicada a quem:
a) fizer declaração falsa na fase de habilitação;
b) apresentar documento falso; 
c) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento;
d) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento
de vantagem de qualquer tipo;
e) agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico;
f)  tenha  sofrido  condenação  judicial  definitiva  por  praticar,  por  meios  dolosos,  fraude  fiscal  no
recolhimento de quaisquer tributos;
g) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos
praticados, em especial, infrações à ordem econômica definidos na Lei Federal nº 12.529/2011;
h) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei.
11.10. A autoridade máxima do órgão ou entidade é a autoridade competente para impor as penalidades
previstas no item 11.1, alíneas “c”, e “d”.
11.11. Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensão do direito de contratar com a Administração
ou da declaração de inidoneidade:
a) às pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de licitar com
a Administração Pública enquanto perdurarem as causas da penalidade, independentemente de nova
pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios;
b) às pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas referidas no item anterior.
11.12. Na aplicação das sanções, a Administração observará as seguintes circunstâncias:
a) proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto econômico da contratação;
b) os danos resultantes da infração;
c) situação econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geração de receitas e
seu patrimônio, no caso de aplicação de multa;
d) reincidência, assim entendida a repetição de infração de igual natureza após aplicação da sanção
anterior; e
e) circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da infração.
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11.13. Nos  casos  não  previstos  no  instrumento  convocatório,  inclusive  sobre  o  procedimento  de
aplicação  das  sanções  administrativas,  deverão  ser  observadas  as  disposições  da  Lei  Estadual  nº
15.608/2007, e da Lei Federal nº 8.666/1993.
11.14. Sem  prejuízo  das  penalidades  previstas  nas  cláusulas  anteriores,  a  responsabilização
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional
ou estrangeira, na participação da presente licitação e nos contratos ou vínculos derivados, também se
dará na forma prevista na Lei Federal nº 12.846/2013, regulamentada, no âmbito do Estado do Paraná,
pelo Decreto Estadual nº 10.271/2014.
11.15.  Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Cadastro Unificado de Fornecedores do
Estado do Paraná (CFPR).
11.16.  Todas  as  penalidades  descritas  neste  contrato  somente  serão  efetivamente  aplicadas  após
instauração de regular processo administrativo.
11.17.  Após decisão definitiva proferida no processo administrativo, as multas aplicadas deverão ser
recolhidas à conta do Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, sob
pena de seu valor ser descontado da garantia do contrato ou do documento de cobrança, na ocasião do
pagamento, podendo, ainda, ser exigida judicialmente.

12 CASOS DE RESCISÃO CONTRATUAL:
12.1 O presente instrumento poderá ser rescindido:
a) por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII a XX do
art. 129 da Lei Estadual n.º 15.608/2007;
b)  amigavelmente,  por  acordo  entre  as  partes,  reduzidas  a  termo  no  respectivo  procedimento
administrativo, desde que haja conveniência para a Administração; ou
c) judicialmente, nos termos da legislação.
d)  de forma automática, na hipótese de assinatura do contrato decorrente do  procedimento licitatório
protocolado sob o nº 15.709.851-9, conforme previsão da Cláusula 7 – Vigência.
12.2 No caso de rescisão amigável, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicará sua intenção
à outra, por escrito.
12.3  Os  casos  de  rescisão  contratual  devem  ser  formalmente  motivados  nos  autos  do  processo,
assegurado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa ao Contratado.
12.4  O  Contratado,  desde  já,  reconhece  todos  os  direitos  da  Administração  Pública,  em caso  de
rescisão administrativa por inexecução total ou parcial deste contrato.
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13 ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:
13.1 Este contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas no art. 112 da Lei Estadual
n.º 15.608/2007.
13.1.1  O Contratado está obrigado a aceitar acréscimos ou supressões até o  limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor do contrato.
13.2 É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou incorporação
do Contratado com outra pessoa jurídica, desde que:
a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação
original;
b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; e
c) não haja prejuízo à execução do objeto  pactuado e haja  anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato.
13.3 As alterações previstas nesta cláusula serão formalizadas por termo aditivo ao contrato.

14. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
14.1.  É  admissível  a  continuidade  do  contrato  administrativo  quando  houver  fusão,  cisão  ou
incorporação do Contratado com outra pessoa jurídica, desde que:
a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação
original;
b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do Contrato; e
c) não haja prejuízo à execução do objeto  pactuado e haja  anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato.
d) Autorização prévia da  SEAP/DETO, e cumprimento do disposto no Art. 25 do Decreto Estadual nº
4993/2016;
14.2.  A alteração  subjetiva  a  que se refere  o  item 14.1 será ser  formalizada por  Termo Aditivo  ao
Contrato a critério da CONTRATANTE.

15. SUBCONTRATAÇÃO
15.1 Não será permitida a subcontratação do objeto.

16 DISPOSIÇÕES GERAIS:
16.1 Integram o presente contrato, para todos os fins: o Termo de Dispensa, seus anexos e a proposta
apresentada pelo Contratado.
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16.2 Este contrato é regido pela Lei Estadual n.º 15.608/2007, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n.º
8.666/1993 e demais leis estaduais e federais  sobre contratos administrativos, aplicando-se referida
legislação aos casos omissos no presente contrato.
16.3 O Contratante enviará o resumo deste contrato à publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná.
16.4  As  questões  decorrentes  da  execução  deste  instrumento,  que  não  possam  ser  dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro Central da Comarca da
Região Metropolitana de Curitiba – PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Curitiba,  ….. de julho de 2019.

CONTRATADA:

Rosane de Freitas Mânica
Maxifrota Serviços de Manutenção de Frota Ltda.

CONTRATANTES:

Agência de Defesa Agropecuária do Paraná - 
ADAPAR 
Otamir Cesar Martins
Diretor-Presidente

Agência Reguladora de Serviços Públicos 
Delegados de Infraest. do Paraná - AGEPAR
Omar Akel
Diretor-Presidente

ÁGUAS PR - Instituto das Águas do Paraná
José Luiz Sroccaro
Diretor-Presidente

Biblioteca Pública do Paraná - BPP
Ilana Lerner Hoffmann
Diretora

Casa Civil - CC
Luiz Augusto Silva
Secretário-Chefe

Casa Militar - CM
Major Welby Pereira Sales
SubChefe

1086
119

Inserido ao protocolo 15.843.489-0 por: Ricardo Andre Borges em: 16/07/2019 18:02.



Protocolo n° 15.843.489-0 Dispensa de Licitação n° 10.126/2019 (página   33   de   35  )  

Centro Cultural Teatro Guaíra - CCTG
Mônica Rischbieter
Diretora-Presidente

Centro Paranaense Ref.Agroecologia - CPRA
Natalino Avance de Souza
Diretor-Presidente

Colégio Estadual do Paraná - CEP
Tânia Maria Acco
Diretora-Geral

Coordenação da Receita do Estado - CRE
Luiz Fernandes de Moraes Junior
Diretor 

Controladoria-Geral do Estado - CGE
Raul Clei Coccaro Siqueira
Controlador-Geral do Estado

Coord.  da Região Metrop.de Curitiba-COMEC
Gilson de Jesus dos Santos
Diretor-Presidente

Departamento de Estradas Rodagem - DER
João Alfredo Zampieri
Diretor-Geral

Depto. de Imprensa Oficial do Estado - DIOE
Tiago Baccin
Diretor-Presidente

Departamento de Trânsito do PR - DETRAN
Coronel Cesar Vinicius Kogut
Diretor-Geral

Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR
Natalino Avance de Souza
Diretor-Presidente

Instituto Ambiental do Paraná
Everton Luiz da Costa Souza
Diretor-Presidente

Instituto Paran.Assist.Téc.Ext.Rural - EMATER
Natalino Avance de Souza 
Diretor-Presidente 

Instituto Paranaense Desenvolvimento 
Econômico e Social - IPARDES
Carlos Gomes Pessoa
Diretor-Presidente

Instituto de Terras, Cartografia e Geociência - 
ITCG
Mozarte de Quadros Junior
Diretor-Presidente

Junta Comercial do Paraná - JUCEPAR
Marcos Sebastião Rigoni de Mello
Presidente

Paraná Edificações - PRED
Lucas Grubba Pigatto
Diretor-Geral
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Paraná Turismo
João Jacob Mehl
Diretor-Presidente

Procuradoria-Geral do Estado
Letícia Ferreira da Silva 
Procuradora-Geral 

Rádio e Televisão Educativa do Paraná - RTVE
Ruy Façanario
Diretor-Presidente

Secretaria da Adm. e da Previdência - SEAP
Reinhold Stephanes
Secretário de Estado

Secretaria da Agricultura e do Abastecimento - 
SEAB
Norberto Anacleto Ortigara
Secretário de Estado

Secretaria da Comunicação Social e da 
Cultura - SECC
Hudson Roberto José
Secretário de Estado

Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do
Turismo - SEDEST
Marcio Fernando Nunes
Secretário de Estado

Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de 
Obras Públicas - SEDU
João Carlos Ortega 
Secretário de Estado

Estado da Educação e do Esporte - SEED
Renato Feder
Secretária de Estado

Secretaria da Fazenda - SEFA
Rene de Oliveira Garcia Junior
Secretário de Estado

Secretaria da Infraestrutura e Logística - SEIL
Sandro Alex de Oliveira
Secretário de Estado

Secretaria da Just., Família e Trab. - SEJUF
Ney Leprevost Neto
Secretária de Estado

Secretaria do Planej. e Proj. Estrut. - SEPL 
Valdemar Bernardo Jorge
Secretário de Estado

Secretaria da Saúde - SESA
Carlos Alberto Gebrim Preto
Secretário de Estado
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Secretaria da Segurança Pública - SESP
Rômulo Marinho Soares
Secretário de Estado

Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR
Antonio Carlos Aleixo 
Reitor

Univ. Estadual do Centro-Oeste do Paraná - 
UNICENTRO
Osmar Ambrósio de Souza
Reitor

Universidade Estadual do Oeste do  Paraná - 
UNIOESTE
Paulo Sérgio Wolff
Reitor 

  Testemunhas:

Marco Antônio Ramos 
RG 13.859.513-7-PR
SEAP/DETO

Fernando Augusto Lewek
RG 64474880-PR
Maxifrota Serv. de Manut. de Frota Ltda.
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DESPACHO Nº: 037/2019 – SEAP/DETO
Protocolo nº: 15.843.489-0
Interessado: Departamento de Gestão do Transporte Oficial 
Assunto: Contratação emergencial para Gestão da Manutenção da Frota
Data: 16/07/2019

Senhor Secretário,

Trata  o  presente  protocolado  da  Contratação  Emergencial  nº  1292/2019,
decorrente da Dispensa de Licitação nº 10.126/2019, objetivando a contratação emergencial
de  empresa  para  prestação  de  serviços  de  gerenciamento  da  manutenção,  com
fornecimento  e  implantação  de  sistema  informatizado  e  integrado  (ambiente  web),  que
compreenda o  controle  e  gestão  compartilhada,  bem como a  prestação de serviços  de
manutenção preventiva e corretiva da frota mediante Rede Credenciada, para atender os
veículos, embarcações e equipamentos que compõem a frota do Poder Executivo do Estado
do Paraná.

O processo foi submetido à análise da Procuradoria-Geral do Estado, a qual
nos termos da Informação nº 170/2019 – PRC/PGE, folhas 1006 a 1021, manifestou-se pela
regularidade  do  procedimento  de  dispensa  e  pela  aprovação  da  minuta  do  contrato,
recomendando,  todavia,  algumas providências  administrativas  antes  da  formalização  do
instrumento contratual.

Considerando  que  o  DETO  cumpriu  as  ressalvas  feitas  por  aquela
Procuradoria,  conforme demonstrativo  às  folhas  1050 a 1054,  e  na  minuta do Contrato
Emergencial nº 10292/2019, às folhas 1055 a 1089, e ainda, atualizou, nos termos da Lei
Estadual  nº  19848,  de  03  de  Maio  de  2019,  as  nomenclaturas  dos  Órgãos  Usuários,
entende-se que o protocolado está em condições de seguir para os demais procedimentos
visando a autorização da despesa e a ratificação do ato  de dispensa de licitação,  pelo
Senhor Secretário de Estado da Administração e da Previdência.

Atenciosamente,

Marco Antônio Ramos
Diretor do Departamento de Gestão do Transporte Oficial

1
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1. Trata-se  de  Contratação  Emergencial  de  empresa  para  prestação  de
serviço  comum  de  gerenciamento  da  manutenção,  com  fornecimento  e
implantação  de  sistema  informatizado  e  integrado  (ambiente  web),  que
compreenda o controle e gestão compartilhada, bem como a prestação de
serviços  de  manutenção  preventiva  e  corretiva  da  frota  mediante  Rede
Credenciada, para atender os veículos, embarcações e equipamentos que
compõem a frota do Poder Executivo do Estado do Paraná.

2. Nesse sentido, considerando:

I. o  memorando  nº  07/2019  (fls.  2/3)  do  Departamento  de  Gestão  do
Transporte  Oficial,  solicitando  autorização  e  expondo  as  razões  para  a
contratação emergencial (fls. 2/3);

II. a  rescisão  do  contrato  nº  256/2015,  conforme  Termo  de  Rescisão
publicado no DOE nº 10478, em 16/07/2019;

III. as informações que atestam a existência de recursos orçamentários e
financeiros (fls. 1032/1040);

IV. a manifestação do Conselho Estadual  de Tecnologia da informação e
Comunicação do Paraná (fls. 1024/1030);

V. que  todas  as  recomendações  da  PGE  foram  implementadas  pelo
Departamento de Gestão do Transporte Oficial – DETO (fls. 1050/1054)

RATIFICO a situação de emergência atestada pelo Departamento de Gestão

do  Transporte  Oficial  –  DETO/SEAP,  de  acordo  com  a  competência

delegada pelo art. 2º, inciso IV, do Decreto nº 10.432/2014, com fulcro no art.

34, inciso IV, da Lei Estadual nº 15.608/2007 e AUTORIZO, na forma dos §§
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3º e 5º, do art. 1º, do Decreto nº 4.189/2016, nos termos da Informação nº

170/2019-PRC/PGE, a realização da despesa referente à contratação, em

caráter  emergencial,  da  empresa  MAXIFROTA  SERVIÇOS  DE

MANUTENÇÃO  DE  FROTA  LTDA,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  nº

27.284.516/0001-61, por dispensa de licitação, pelo prazo de até 180 (cento

e oitenta) dias, ou até a conclusão do procedimento licitatório protocolado

sob o nº 15.709.851-9, o que ocorrer primeiro, no valor total estimado de R$

38.657.957,20  (trinta  e  oito  milhões,  seiscentos  e  cinquenta  e  sete  mil,

novecentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos),  para  prestação de

serviço comum de gerenciamento da manutenção, com fornecimento e implantação

de sistema informatizado e integrado (ambiente web), que compreenda o controle e

gestão  compartilhada,  bem  como,  a  prestação  de  serviços  de  manutenção

preventiva  e  corretiva  da  frota  mediante  Rede  Credenciada,  para  atender  os

veículos, embarcações e equipamentos que compõem a frota do Poder Executivo

do Estado do Paraná.

Reinhold Stephanes
Secretário de Estado da Administração e da Previdência

Rua Jacy Loureiro de Campos S/N I Palácio das Araucárias I Centro Cívico I Curitiba/PR I  CEP 80.530-915 I 41 3313.6264 I 3313.6670              www.administracao.pr.gov.br

1.205/2019
15.843.489-0
DETO

Dispensa de Licitação

17/07/2019

1092
121

Inserido ao protocolo 15.843.489-0 por: Amanda Vanzella Gonçalves em: 17/07/2019 14:41. Assinado digitalmente por: REINHOLD STEPHANES em: 17/07/2019 15:01.
Para mais informações acesse: http://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: 5b2821c9cd5fcd402a32417a5b1ac69



Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE

Protocolo 66869/2019

Título
Termo de Rescisão do Contrato Administrativo nº
256/2015

Órgão
SEAP - Secretaria de Estado da Administração e da
Previdencia

Depositário DIRCE JASTALE

E-mail dircejastale@seap.pr.gov.br

Enviada em 15/07/2019 18:36

Diário Oficial Executivo

Secretaria da Administração e da Previdência

Ato-EX (Gratuita)

Extrato Rescisão Contrato
256_2015_158090449.pdf
68,56 KB

Data de publicação

16/07/2019 Terça-feira Gratuita Diagramada
16/07/19
20:41

Nº da Edição do
Diário: 10478

Histórico TRIAGEM REALIZADA

DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná https://www.documentos.dioe.pr.gov.br/dioe/acompanhamentoMateria...

1 of 1 17/07/2019 10:46
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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10126/2019

CONTRATO EMERGENCIAL N° 1292/2019

CONTRATANTE: O GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, por intermédio da Secretaria de Estado da 
Administração e da Previdência – SEAP e demais Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta,  
Autárquica  e  Fundacional,  relacionados  no  Anexo  14  do  Termo  de  Dispensa  nº  10.126/2019 
representados pelas autoridades signatárias. 

CONTRATADA: MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA, inscrita no CNPJ sob 
o n.º 27.284.516/0001-61, com sede na Rua Francisco Gonçalves, 01, Edf. Reitor Miguel Calmon, sala 
1206, Comércio, Salvador, Bahia,   neste ato representada por Rosane de Freitas Mânica, inscrita no 
CPF sob o n.º 297.961.480-72, portadora do RG n.º 11410936 26, expedido pela SSP/BA, residente e 
domiciliada  na  cidade  de  Salvador,  Estado  da  Bahia,  na  Av.  Tancredo  Neves,  nº  1672,  4º  andar, 
Caminho das Árvores, CEP 41.820-02, e-mail rosane@nutricash.com.br e telefone (71) 3340-1021.

1. OBJETO:
Contratação  Emergencial  de  empresa  para  prestação  de  serviço  comum  de  gerenciamento  da 
manutenção, com fornecimento e implantação de sistema informatizado e integrado (ambiente web), 
que compreenda o controle e gestão compartilhada, bem como, a prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva da frota mediante Rede Credenciada, para atender os veículos, embarcações e 
equipamentos que compõem a frota do Poder Executivo do Estado do Paraná, conforme descrito no 
Termo de Dispensa e na proposta comercial da empresa MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
DE FROTA LTDA, datada de 27 de junho de 2019, que passa a integrar o presente contrato.

2. FUNDAMENTO:
Este contrato emergencial decorre da Dispensa de Licitação nº 10.126/2019, realizada com fundamento 
no artigo 34, IV da Lei Estadual nº 15.608/2007, objeto do processo administrativo n.º 15.843.489-
0 e anexos do Termo de Dispensa abaixo relacionados que passam a integrar o presente, conforme 
autorização publicada em Diário Oficial do Estado nº 10480, de 18 de julho de 2019.
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ANEXO 1 – Funcionalidades Mínimas do Software

ANEXO 2 – Check-list para avaliação do Sistema

ANEXO 3 – Fluxo do Processo de Manutenção

ANEXO 4 – Número Mínimo Inicial De Credenciadas

ANEXO 5 – Máquinas e Equipamentos

ANEXO 6 – Embarcações e Similares

ANEXO 7 – Motocicletas e Similares

ANEXO 8 – Veículos Pesados

ANEXO 9 – Veículos Leves e Médios

ANEXO 10 – Tabela de Concessionárias por Marca

ANEXO 11 – Cronograma de Implantação

ANEXO 12 – Plano de Integração

ANEXO 13 – Documentos de Habilitação

ANEXO 14 – Dotações Orçamentárias

ANEXO 15 – Estimativa de Despesa e Órgãos Usuários

3 PREÇO, VALOR E QUANTITATIVO DO CONTRATO:
3.1 O Contratante pagará ao Contratado os preços unitários previstos em sua proposta, que é parte  
integrante deste contrato.
3.2  O valor total  estimado do contrato  é  de  R$ 38.657.957,20 (trinta  e  oito  milhões,  seiscentos  e 
cinquenta e sete mil novecentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos).
3.3  No  preço  pactuado  estão  incluídas  todas  as  despesas  necessárias  à  execução  do  objeto  do 
contrato,  inclusive  tributos,  encargos  sociais,  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais 
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
da contratação, além dos materiais inerentes à prestação dos serviços contratados.
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4. CONTROLE DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. A supervisão, orientação e fiscalização dos serviços prestados e materiais fornecidos pela Rede 
Credenciada,  conforme objeto  da presente contratação,  estarão a cargo da  CONTRATADA, a  qual 
deverá manter Equipe Autônoma de Fiscalização.
4.1.1. Fiscalizar, mediante Equipe de Fiscalização, se a Rede Credenciada está realizando a prestação 
dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, em conformidade com as diretrizes do contrato, 
manuais dos fabricantes dos veículos e legislação aplicável, de forma regional e equitativa, tomando-se 
por base o total de estabelecimentos credenciados e sua distribuição geográfica.

4.2. Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução e 
acompanhamento dos serviços descritos no presente Contrato e demais documentos que o integram, é 
reservado à SEAP/DETO o direito de, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais 
ampla e completa fiscalização e/ou Auditoria sobre os serviços prestados.
4.3. Para cumprimento do disposto na Cláusula 4.2. o ÓRGÃO USUÁRIO, SEAP/DETO deverá:
a) Ter livre acesso aos locais de execução do serviço;
b) Exercer a fiscalização do presente contrato, de modo a assegurar seu efetivo cumprimento;
c) Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, efetivando avaliações 
periódicas.
4.4. Caso entenda necessário, a SEAP/DETO e o ÓRGÃO USUÁRIO representado por seus gestores e 
fiscais  poderão  verificar  “in  loco”,  as  condições  estruturais  (área  física  e  equipamentos)  dos 
estabelecimentos credenciados. Caso seja verificado a inexistência de espaço e condições mínimas 
adequadas à realização dos serviços solicitados, a CONTRATADA será notificada através de relatório 
de deficiências, devendo esta proceder à imediata correção dos problemas apontados, e indicar outro 
estabelecimento que atenda às condições mínimas para execução do serviço solicitado.
4.4.1. A  CONTRATADA terá  o  prazo  de  até  5  (cinco)  dias,  após  o  recebimento  do  relatório  de 
deficiências, para apresentar as devidas justificativas, ou ainda, a comunicação de desligamento da 
oficina credenciada e providenciar a sua substituição.
4.2. O  ÓRGÃO  USUÁRIO deverá  supervisionar  a  execução  dos  serviços  prestados  pela 
CONTRATADA, podendo rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o contrato.
4.3. As exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser prontamente atendidas 
pela CONTRATADA, sem ônus ao ORGÃO USUÁRIO e nos prazos estabelecidos.
4.4.  É  dever  da  CONTRATADA realizar  vistorias  e  laudos  técnicos  na  hipótese  da  SEAP/DETO 
identificar inconsistências nos relatórios apresentados ou no resultado da fiscalização interna.
4.4.1. O ÓRGÃO USUÁRIO e/ou a CONTRATANTE se reserva no direito de solicitar vistoria e laudo 
técnico para esclarecimento de dúvidas quanto a execução do serviço.
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4.5. O pagamento das despesas relativas às vistorias e laudos técnicos será realizado exclusivamente 
pela CONTRATADA.
4.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DO OBJETO
5.1. Na  data  da  assinatura  do contrato,  a  CONTRATADA  deverá  ter  no  mínimo 50% da Rede 
Credenciada, regionalizada conforme Anexo 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e Cronograma constante no Anexo 11 do 
Termo de Dispensa
5.2. Após  15 (quinze) dias da assinatura do contrato, a  CONTRATADA deverá ter  100% da Rede 
Credenciada, conforme Anexos 4 a 10 e Cronograma constante no Anexo 11 do Termo de Dispensa.
5.3. A CONTRATADA deverá comprovar nos prazos previstos nos itens 7.2 e 7.3 do Termo de Dispensa 
o efetivo credenciamento dos estabelecimentos, podendo ser por meio de declaração do credenciado, 
termo ou contrato firmado entre as partes. A Administração reserva-se o direito de confirmar a qualquer  
tempo a veracidade dos documentos apresentados.
5.4.  A CONTRATADA deverá, na assinatura do Contrato, fornecer exemplar eletrônico do manual do 
usuário, em língua portuguesa, com orientações necessárias para a realização de todas as atividades 
afetas  aos  gestores  da  frota,  em  todos  os  níveis  previstos  no  item  3  do  Anexo  1,  mantendo-o 
regularmente  atualizado,  bem  como,  disponibilizar  em  ambiente  web,  videoaula  demonstrando  na 
prática, os procedimentos a serem adotados pelos ÓRGÃOS USUÁRIOS.
5.5. A  CONTRATADA responsabiliza-se pelo desembolso necessário à implantação do sistema, tais 
como: instalação dos equipamentos de leitura, gravação e transmissão de dados, credenciamento da 
rede de empresas fornecedoras, manutenção do sistema, treinamento do pessoal e fornecimento de 
manuais de operação, despesas relacionadas a “softwares” e outras como:
5.6. Prestação de assistência técnica de forma a permitir o acesso on-line ao sistema de gerenciamento 
da frota em todas as localidades descritas os Anexos 5 a 9 do Termo de Dispensa.
5.7. A utilização dos equipamentos será precedida de treinamento específico e obedecerá aos manuais 
e procedimentos que os acompanharem, sendo de responsabilidade da CONTRATADA, a manutenção 
ou substituição dos equipamentos que se mostrarem insatisfatórios à plena execução dos serviços.
5.8. Todo e qualquer ônus referente a direitos de propriedade industrial, marcas e patentes, segredos 
comerciais  e  outros  direitos  de  terceiros,  bem  como  a  responsabilidade  por  sua  violação,  suas 
consequências e efeitos jurídicos, são de responsabilidade da CONTRATADA e sua Rede Credenciada 
se estas tiverem dado causa por  sua culpa ou dolo,  que deverá por eles responder,  e defender a 
CONTRATANTE em juízo, ou fora dele, contra reclamações relacionadas.
5.9. A execução dos serviços contratados será iniciada no primeiro dia útil após o cumprimento das 
tarefas  discriminadas  no  Cronograma  de  Implantação  –  Anexo  11  do  Termo  de  Dispensa. O 
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cumprimento integral  a que se refere ao item 1,  subitens 1,  2, 4, 5 e 6 do Anexo 11 do Termo de  
Dispensa,  tem  como  base  cada  um  dos  ÓRGÃOS  USUÁRIOS,  e  não  a  totalidade  de  Órgãos 
integrantes do Contrato.
5.10. As tarefas constantes no item 1, subitens 1, 2, 4, 5 e 6 do Anexo 11 do Termo de Dispensa podem 
ser segmentadas por ÓRGÃO USUÁRIO, tendo como prioridade as frotas e usuários da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária – SESP e Secretaria de Estado da Saúde – 
SESA.

6 FONTE DE RECURSOS:
6.1  Os recursos orçamentários para fazer frente as despesas da contratação, correrão por conta dos 
Órgãos/Entidades, conforme descrito no Anexo 14 do Termo de Dispensa nº 10126/2019.

7 VIGÊNCIA:
7.1  O contrato terá vigência de até 180 (cento e oitenta) dias,  ou até a conclusão do procedimento 
licitatório protocolado sob o nº 15.709.851-9, o que ocorrer primeiro, sendo vedada sua prorrogação, 
conforme preceituado pelo art. 34, IV, da Lei Estadual nº 15.608/2007.

8. FORMA DE PAGAMENTO, VALORES DE TAXA, MÃO DE OBRA, MEDIÇÃO E AVALIAÇÃO  DOS 
SERVIÇOS
A) Da Forma de Pagamento:
8.1. Fica estabelecido como valor para a Taxa de Administração e Mão de Obra hora/homem os valores  
unitários abaixo estipulados:
8.1.1. Valor  da Taxa  de Administração  por  ordem de serviço  executada  - R$  -15,00 (quinze reais 
negativos), conforme proposta da empresa MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA 
LTDA datada de 27 de junho de 2019 que passa a integrar o presente contrato.
8.1.2.  Para execução dos serviços de manutenção a  CONTRATANTE pagará à  CONTRATADA para 
fins de remuneração da Mão de Obra/Hora Homem à sua Rede Credenciada, os  valores máximos 
abaixo especificados:
a) Valor Mão de Obra/Hora Homem para motocicletas – R$ 46,00 (quarenta e seis reais);
b) Valor Mão de Obra/Hora Homem para veículos leves/médios – R$ 92,00 (noventa e dois reais);
c) Valor Mão de Obra/Hora Homem para veículos pesados – R$ 131,00 (cento e trinta e um reais);
d) Valor Mão de Obra/Hora Homem para equipamentos – R$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais);
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e) Valor Mão de Obra/Hora Homem para embarcações e similares – R$ 197,00 (cento e noventa e sete 
reais);
8.1.2.1. Os preços unitários para a Mão de Obra/Hora Homem, serão praticados conforme conveniência 
do  estabelecimento  credenciado,  contudo,  deverão  ser  iguais  ou  inferiores  aos  preços  máximos 
estabelecidos pela CONTRATANTE no item 8.1.2., acima.
8.2. Os valores em reais relativos à Taxa de Administração e Mão de Obra/Hora Homem, dispostos no 
item 8.1.1 e 8.1.2 serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato.
8.3.  Na execução do contrato  o  vencedor do certame,  por  meio  de sua  rede de estabelecimentos 
credenciados, deve apresentar o percentual mínimo de 12% (doze por cento) de desconto para 
peças de reposição genuínas/originais, parametrizado pelos valores apostos e vigentes na Tabela 
Referencial de Peças Órion, fornecida pela empresa CESVI Brasil.
8.4.  Na execução do contrato  o  vencedor do certame,  por  meio  de sua  rede de estabelecimentos 
credenciados, deve apresentar o percentual mínimo de 19% (dezenove por cento) de desconto para 
peças de reposição do mercado alternativo,  parametrizado  pelos  valores  apostos  e  vigentes  na 
Tabela Referencial de Peças Órion, fornecida pela empresa CESVI Brasil.
8.5. Os percentuais estabelecidos nos itens 8.3 e 8.4 são mínimos, não havendo óbice para que o  
estabelecimento credenciado ofereça descontos com percentuais superiores.

B) Da Medição dos Serviços:

8.6. Para  medição  dos  serviços  contratados,  deverão  ser  considerados  períodos  quinzenais  de 
prestação de serviços, sendo que a primeira quinzena corresponde ao período 1º ao 15º dia do mês, e a 
segunda ao período do 16º ao último dia do mês.
8.7. As  medições  para  efeito  de  pagamento  serão  realizadas  de  acordo  com  os  seguintes 
procedimentos:
8.7.1. No primeiro dia útil subsequente à quinzena em que foram prestados e faturados os serviços, a 
CONTRATADA deverá  disponibilizar  via  Sistema,  relatório  analítico  das  despesas  contendo  os 
quantitativos  totais  de cada um dos tipos de  serviços  realizados (manutenção fornecida  e  taxa  de 
administração), individualizados por ÓRGÃO USUÁRIO e os respectivos valores apurados, contendo no 
mínimo:
a) Número da ordem de serviço.
b) Identificação da oficina (razão social, nome fantasia e endereço).
c) Identificação do órgão / unidade (centralizado ou descentralizado)
d) Identificação do veículo (marca, tipo, prefixo e placa).
e) Discriminação e valor das peças utilizadas.
f) Discriminação do tempo e valor total da Mão de Obra.
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g) Valor total da operação.
h) Data da abertura da ordem de serviço;
i) Data da disponibilização dos orçamentos, e o respectivo prazo entre a solicitação e a disponibilização.
j) Previsão  da  data  da  entrega  do  serviço/veículo  informada  na  fase  de  orçamentação  pelo 
estabelecimento, e o efetivo prazo da conclusão do serviço.
8.8. Do Pré-faturamento: Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados no relatório, o 
ÓRGÃO USUÁRIO autorizará individualmente  cada uma das Ordens de Serviços  que compõem o 
faturamento, dentro de 5 (cinco) dias após a disponibilização da informação pela Contratada, para a 
emissão de nota fiscal.
8.8.1. A ausência da conferência pelo ÓRGÃO USUÁRIO (Departamento, Unidade ou Centro de Custo), 
no prazo estipulado acima, acarretará no bloqueio do lançamento de novas Ordens de Serviços pelo 
mesmo.
8.9. Em caso de não aceitação do faturamento de uma das Ordens de Serviço, esta não deverá ter a  
respectiva  Nota  Fiscal/Fatura  emitida,  até  a  correção  da  eventual  irregularidade  nas  informações 
relacionadas.
8.10. O pagamento será efetuado pelo ÓRGÃO USUÁRIO, através do Sistema Integrado de Finanças 
Públicas – SIAF/PR, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do 
beneficiário em conta do Banco do Brasil S.A., ou outro que venha a ser contratado pelo Estado, em até 
30 (trinta) dias corridos da emissão eletrônica da Nota Fiscal/ Fatura pela CONTRATADA, conforme § 
3.º do Artigo 18 do Decreto 4993/2016, e obrigações do ÓRGÃO USUÁRIO.
8.10.1. Nos  casos  de  eventuais  atrasos  de  pagamento,  desde  que  a  CONTRATADA não  tenha 
concorrido de alguma forma para tanto,  fica convencionado que a taxa de compensação financeira 
devida  pelo  CONTRATANTE, entre  a  data  do  vencimento  e  o  efetivo  adimplemento  da parcela,  é 
calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)
I = (6/100)

     365
I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%.
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8.10.1.1. Para  cumprimento  do  item  8.10.1.  a  CONTRATADA deverá  formalizar  o  pedido  da 
compensação  financeira  à  CONTRATANTE,  em  processo  específico,  fundamentando  o  pleito  e 
demonstrando os respectivos valores correspondentes, para fins de análise pelo  ÓRGÃO USUÁRIO 
responsável e o encaminhamento das providências pertinentes, se for o caso.
8.11. A CONTRATADA poderá suspender o acesso do ÓRGÃO USUÁRIO ao Software de Manutenção 
para a realização de transações (solicitação, análise e autorização de execução de ordem de serviço) 
quando houver Nota Fiscal/Fatura em aberto emitida com prazo superior a 90 (noventa) dias, desde que 
tenha efetuado  preventivamente comunicado formal,  ao Gestor  do Contrato do  ÓRGÃO USUÁRIO, 
quanto a eminência da suspensão em razão do atraso no pagamento.
8.11.1 O  sistema  deverá  alertar  ao  ÓRGÃO  USUÁRIO  quanto  a  existência  de  Nota  Fiscal/Fatura 
vencida (emitida há mais de trinta dias), mediante mensagem automática no sistema, informando o 
número  da(s)  nota(s)  fiscal(is),  valor  e  data  de  emissão.  Caso  seja  impossível  listar  todas  as 
informações  na  caixa  automática,  a  mensagem disponibilizada  deverá  ter  um link  para  acesso  as 
informações pelo usuário.
8.11.2. A suspensão no acesso deverá ser realizada somente àquele  ÓRGÃO USUÁRIO com Nota 
Fiscal/Fatura vencida sendo que os demais  ÓRGÃOS USUÁRIOS em hipótese alguma poderão ser 
afetados pela medida.
8.11.3. A regularização no acesso deverá ocorrer  imediatamente após a quitação (pagamento) pelo 
ÓRGÃO USUÁRIO da Nota Fiscal/Fatura vencida com a situação caracterizada no item 8.11.
8.12. Para fins de pagamento, a CONTRATADA deverá emitir conforme dados do ÓRGÃO USUÁRIO, 
Nota Fiscal/Fatura quinzenal de prestação dos serviços, acompanhado do relatório  constante no item 
8.7.1 de “a” a “j”, acima.
8.13. A Nota  Fiscal/Fatura  deverá  ser  encaminhada  por  meio  do  Sistema  da  CONTRATADA ao 
respectivo  ÓRGÃO USUÁRIO,  de acordo com a estrutura administrativa do mesmo (Órgão/Unidade, 
Departamento e/ou Centro de Custo).
8.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável sobre o 
valor da Taxa de Administração.
8.15. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na 
Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal  aplicável,  cuja  alíquota,  base  de  cálculo  e
valor  do  imposto  devido  devem estar  devidamente  destacados  na  Nota  Fiscal/Fatura  emitida  pela 
CONTRATADA.
8.16. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 
nº  123/2006,  não sofrerá  a  retenção tributária  quanto aos impostos e  contribuições abrangidos por 
aquele  regime.  O  pagamento  ficará  condicionado  à  apresentação  de  comprovação  por  meio  de 
documento  oficial  de  que  faz  jus  ao  tratamento  tributário  favorecido  previsto  na  referida  Lei  
Complementar e demais alterações.
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8.17. Para liberação do pagamento, a  CONTRATADA deverá estar com a documentação habilitatória 
abaixo dentro de sua validade, enquanto perdurar a vigência do contrato:
a) Prova  de  Regularidade  de  Cadastro  de  Licitante  junto  ao  GMS  da  Secretaria  de  Estado  da 
Administração e da Previdência do Governo do Estado do Paraná.
b) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
c) Certidão Negativa expedida pelo cartório distribuidor de falência e recuperação judicial do local da 
sede da CONTRATADA.
d) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 
CONTRATADA.
e) Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado do Paraná, se a CONTRATADA não estiver 
sediada no Estado do Paraná.
f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos/CND.
g) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a 
apresentação do Certificado de Regularidade - CRF.
8.18. A não apresentação da documentação acima assegura à  CONTRATANTE o direito de aplicar 
penalidades previstas na legislação vigente.
8.19. Para  fins  de  pagamento,  somente  serão  considerados  os  gastos  autorizados e  efetivamente 
executados na Rede Credenciada.
8.20. A remuneração da CONTRATADA será resultante da aplicação da Taxa de Administração sobre 
cada Ordem de Serviço faturada na quinzena.
8.21.  O valor da Taxa de Administração deverá constar na respectiva Nota Fiscal/Fatura da Ordem de 
Serviço que está sendo cobrada.
8.21.1  Caso a  CONTRATADA,  por meio de sua Rede Credenciada  não apresente os orçamentos 
solicitados pela  CONTRATANTE dentro  dos prazos estabelecidos no item 9.1.2.  do contrato  , 
ficará sujeita a glosa correspondente a 5% sobre o valor total da Ordem de Serviço executada, exceto 
se apresentar justificativa fundamentada e aceita pela Administração.
8.21.2.  Caso  a  CONTRATADA,  por  meio  de  sua  Rede  Credenciada  não  conclua  o  serviço  de 
manutenção dentro do prazo informado no orçamento, ficará sujeita a glosa correspondente a 5% 
sobre o valor total da Ordem de Serviço executada, exceto se apresentar justificativa fundamentada e 
aceita pela Administração.
8.21.3. Para  demonstração  do  cumprimento  dos  prazos,  a  CONTRATADA deverá  apresentar  as 
informações conforme consta no item 8.7.1. de “a” até “j”.
8.21.4.  A condição  apresentada  nos  itens  acima,  estará  limitada  a  10%  das  Ordens  de  Serviço 
executadas  mensalmente,  para  cada  uma  destas  situações.  Após,  ficará  sujeita  às  sanções 
administrativas previstas na legislação vigente, assegurando-lhe o direito ao devido processo legal.
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9. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

9.1. São obrigações da CONTRATADA:

9.1.1. A CONTRATADA deverá importar eletronicamente o Cadastro de cada veículo, embarcação ou 
equipamento,  em até  02 (dois) dias úteis contados do início da vigência contratual,  do sistema de 
Controle de Veículos do Estado – CVD, conforme Anexo 11 do Termo de Dispensa.
9.1.2. Executar os serviços conforme especificações do presente Contrato e de sua proposta, com o 
perfeito cumprimento das Cláusulas Contratuais, além de fornecer os materiais,  equipamentos,  sistema
de gestão da manutenção acessível em ambiente WEB, ferramentas e utensílios inerentes à execução 
do objeto do Contrato;
9.1.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado  
pelo Fiscal do Contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados;
9.1.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), ficando o Contratante 
autorizado a descontar da garantia, caso exigida no Termo de Dispensa, ou dos pagamentos devidos ao 
Contratado, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.1.5. Utilizar  empregados  habilitados  e  com conhecimento  dos  serviços  a  serem executados,  em 
conformidade com as normas e determinações em vigor;
9.1.6. Relacionar os trabalhadores que executarão os serviços na sede da  CONTRATANTE, além de 
provê-los conforme as exigências de segurança do trabalho, se for o caso;
9.1.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais  previstas  na  legislação  específica,  cuja  inadimplência  não  transfere  responsabilidade  ao 
CONTRATANTE;
9.1.8. Instruir os trabalhadores que eventualmente executarem os serviços na sede da CONTRATANTE 
quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;
9.1.9. Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços;
9.1.10. Não permitir  a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilização do trabalho do 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.1.11. Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na disputa;
9.1.12. Manter atualizado os seus dados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná, 
conforme legislação vigente;
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9.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato;
9.1.14. Disponibilizar sistema integrado para o gerenciamento da manutenção da frota oficial conforme 
disposto no Anexo 1 do Termo de Dispensa - Funcionalidades do Sistema.
9.1.15. Além das obrigações previstas neste documento e no art. 22 do Decreto Estadual 4.993, de 31 
de agosto de 2016, a CONTRATADA deverá disponibilizar à CONTRATANTE, nos prazos previstos no 
Anexo 11 – Cronograma de Implantação do Termo de Dispensa,  o sistema de gestão compartilhada de 
controle da frota.
9.1.16.  Capacitar  os  servidores  indicados  à  prática  de  funcionamento  do  sistema  de  gestão 
compartilhada de manutenção e treinamento contínuo e específico aos ÓRGÃOS USUÁRIOS.
9.1.17. Execução do Plano de Integração elaborado pela CELEPAR, conforme Anexo 12 do Termo de 
Dispensa.
9.1.18.  Possibilitar a identificação em cada ÓRGÃO USUÁRIO, dos responsáveis pelas solicitações e 
autorizações  para  execução  dos  serviços  de  manutenção  na  Rede  Credenciada,  conforme  perfis 
previstos no item 3 do Anexo 1 Termo de Dispensa.
9.1.19. Disponibilizar Rede Credenciada composta por no  mínimo 324 (trezentos e vinte e quatro) 
estabelecimentos para o atendimento de veículos leves, médios, pesados e motocicletas, conforme 
distribuição mínima em todo o Estado prevista nos Anexos 4, 7 a 10 do Termo de Dispensa
9.1.20. Disponibilizar  Rede  Credenciada  composta  por  no  mínimo  30  (trinta) estabelecimentos 
especializados para  o  atendimento  dos  serviços  de  manutenção  de  máquinas,  tratores, 
equipamentos rodoviários,  agrícolas e similares e embarcações,  (com mecânicos treinados em 
equipamentos com gerenciamento eletrônico e ferramental compatível), podendo ser concessionárias, 
oficinas,  centros  automotivos  e  implementadoras  que  atendam  a  especificidade  do  bem  a  ser 
manutenido, que atendam os serviços de borracharia (recuperação de pneus) e retífica de motores, 
visando o atendimento de todas as marcas constantes dos Anexos 5 e 6 do Termo de Dispensa.
9.1.20.1. Os estabelecimentos referidos no item 9.1.20. do presente contrato devem ser credenciados 
para o atendimento em âmbito estadual, e quando necessário, o serviço deverá ser prestado em campo,  
pátio do ÓRGÃO USUÁRIO ou outro local indicado pelo mesmo.
9.1.21. Ampliar e disponibilizar Rede Credenciada, mediante solicitação da  SEAP/DETO  ou ÓRGÃO 
USUÁRIO no prazo máximo de 15 (quinze) dias do recebimento do pedido.
9.1.21.1. Na  impossibilidade  de  credenciamento  em  que  o  estabelecimento  não  se  enquadra  nos 
critérios  aqui  estabelecidos,  a  CONTRATADA deverá  justificar  por  escrito  e  comprovar 
incompatibilidade,  credenciando  outros  estabelecimentos,  conforme  os  critérios  da  distância  e  do 
horário de funcionamento.
9.1.22. Efetuar o pagamento do valor integral da prestação de serviços de manutenção exclusivamente 
ao estabelecimento integrante da  Rede  Credenciada  que o executou, no prazo máximo de 15 (quinze)
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dias,  após  o  efetivo  pagamento  da  Nota  Fiscal/Fatura  pelo  ÓRGÃO  USUÁRIO,  por  intermédio  da 
Secretaria de Estado da Fazenda.
9.1.22.1. A CONTRATADA poderá efetuar o pagamento a Rede Credenciada em prazos inferiores ao 
descrito acima, no item 9.1.22.
9.1.23. Indicar pessoa para responder perante a SEAP/DETO, por problemas na execução do contrato, 
bem como por situações que impeçam o bom cumprimento de suas obrigações.
9.1.23.1.  Comparecer  sempre  que  convocado  ao  local  designado  pela  SEAP/DETO,  por  meio  de 
preposto indicado, para exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados aos serviços 
contratados, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a convocação.
9.1.24. Quando solicitado pelo  ÓRGÃO USUÁRIO, a  CONTRATADA poderá comparecer diretamente 
ao local,  contudo, deverá comunicar  de forma antecipada ao DETO – Departamento de Gestão do 
Transporte Oficial a solicitação recebida, informando data, local, horário e assunto a ser tratado com o 
solicitante.
9.1.25. Manter  preposto  em Curitiba,  para  atendimento  presencial  e  telefônico,  para  representá-la 
durante a execução do contrato, telefone fixo, celular e e-mail de contato, a fim de prestar atendimento 
às necessidades do ÓRGÃO USUÁRIO, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, quando a urgência 
não determinar que seja imediatamente.
9.1.26. Disponibilizar uma central de atendimento ininterrupto, através de ligação gratuita para o suporte 
quanto ao uso do Sistema, e esclarecimentos quanto aos procedimentos relativos a manutenção da 
frota oficial.
9.1.27. Disponibilizar, por meio de correio eletrônico (e-mail), uma linha de comunicação direta com os 
gestores da frota, com o objetivo de divulgar, de forma rápida, todas as informações necessárias para a 
plena utilização do sistema.
9.1.28. Manter-se, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas e 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Estadual 
nº15.608/2007 e demais normativas aplicáveis, para comprovação sempre que necessário.
9.1.29. Responsabilizar-se  por  todos  os  encargos,  inclusive  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e 
comerciais resultantes da execução das obrigações contratuais.
9.1.30. Acatar,  nas mesmas condições contratuais,  os acréscimos e as supressões que se fizerem 
necessárias,  em  até  25% (vinte  e  cinco por  cento)  do escopo inicialmente  proposto,  em valores 
atualizados do contrato, em conformidade com a legislação.
9.1.31. Gerenciar  e executar  as revisões de garantia  dos veículos novos com a devida ciência  da 
SEAP/DETO, enquanto esta perdurar, nas concessionárias e autorizadas das respectivas marcas.
9.1.32.  Fornecer  sem  custos  à  SEAP/DETO,  no  mínimo  03  (três)  licenças  de  acesso  a  Tabelas 
Referenciais constantes nos orçamentos, sendo a de Tempo dos Serviços e a Referencial de Peças,    a
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Tabela Órion, fornecida pela empresa CESVI Brasil, aplicadas nos orçamentos durante a vigência do 
contrato.
9.1.33. Disponibilizar e manter atualizada no software de gestão da manutenção da frota, relação de 
estabelecimentos credenciados integrante do sistema de manutenção, para consulta a qualquer tempo 
pela SEAP/DETO e ÓRGÃO USUÁRIO.
9.1.33.1. Os dados a serem disponibilizados são: Nome do estabelecimento, Razão Social, Endereço, 
Contato, tipo do serviço prestado (ex.: mecânica, elétrica, funilaria), e tipo de veículo que atende (ex.  
leve, pesado, motocicleta, etc.) e imagens da estrutura do estabelecimento.
9.1.34. Fornecer  os dados de gerenciamento do sistema à  SEAP/DETO por  meio de integração e 
disponibilização periódica do banco de dados, sendo tais informações consideradas de propriedade do 
Estado, vedada sua divulgação por qualquer meio ou utilização para fins diversos do objeto do contrato.
9.1.35. Guardar  sigilo  absoluto,  em  qualquer  tempo,  sobre  as  informações  do  CONTRATANTE 
constantes do seu banco de dados, devendo mantê-las arquivadas e disponíveis ao Estado do Paraná, 
após a extinção do contrato, por no mínimo, 05 (cinco) anos.
9.1.35.1. Fornecer em formato a ser definido pela CONTRATANTE todo banco de dados desde o início 
dos serviços até a data da extinção do contrato. O formato poderá ser: SqlServer (Somente 2008), 
PostgreSQL (Versão 10 ou superior), MySQL (Versão 5.6 ou superior) ou Oracle (Versão 11.2.04 ou 
superior). O prazo máximo para a entrega da referida documentação é de 05 (cinco) dias úteis após a 
extinção contratual.
9.1.35.2. Fornecer mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte, a partir da assinatura do 
contrato, a base de dados completa utilizada no serviço de gestão com os arquivos necessários para a 
criação da instância (data-base) e carregamento dos dados para a instância criada. A base de dados 
deverá ser fornecida através de mídia eletrônica a qual deverá ser entregue à SEAP/DETO com Termo 
de Entrega. Após a entrega, a CELEPAR deverá realizar a homologação da base de dados fornecida. 
Se  a  base  de  dados  fornecida  estiver  correta  será  emitido  Termo  de  Aceite  pela  CELEPAR e 
SEAP/DETO. Caso contrário, o procedimento deverá ser refeito. Os detalhes desse procedimento estão 
previstos no Plano de Integração.
9.1.35.3. Quando da finalização do contrato, a CONTRATADA deverá entregar a íntegra do banco de 
dados das informações produzidas durante a execução do contrato.
9.1.36. Manter durante a fase de implantação na SEAP/DETO, em turno de 08 (oito) horas diárias, no 
mínimo 02 (dois)  profissionais,  qualificados e com a experiência  necessária  para atender  todas as 
demandas relacionadas a implantação, funcionamento e ao gerenciamento do sistema contratado.
9.1.37. Disponibilizar durante a vigência do contrato, profissionais da área de Tecnologia da Informação 
para participar de reuniões de trabalho com o DETO/SEAP e demais áreas técnicas envolvidas, com a 
finalidade de auxiliar na identificação de soluções para otimizar a utilização do “software” de gestão, a 
fim de obter sempre o melhor desempenho da aplicação.
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9.1.38. Disponibilizar, sem ônus ao CONTRATANTE, as atualizações das funcionalidades do “software”, 
assim como as alterações solicitadas.
9.1.39. Prestar assistência na homologação do sistema à  SEAP/DETO e CELEPAR, no processo de 
integração dos dados entre o sistema da  CONTRATADA e o  “software” de controle da frota utilizado 
pelo Governo do Estado do Paraná, conforme Anexo 12 do Termo de Dispensa.
9.1.40. Não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do objeto do contrato, sem a  
prévia  autorização  da  SEAP/DETO,  e  respeitadas  as  regras  estabelecidas  pela  Lei  Estadual  nº 
15.608/2007.
9.1.41. Possuir Equipe Especializada com conhecimentos e experiência em manutenção veicular para 
treinamento e atendimento aos gestores dos ÓRGÃOS USUÁRIOS, sendo de sua competência:
9.1.41.1.  Elaborar,  acompanhar  e  controlar  a  execução  dos  planos  de  manutenção  preventiva  e 
corretiva,  e  informar  via  software  de  gestão,  a  necessidade da  realização  de  Recall  nos  veículos, 
conforme informativo dos fabricantes.
9.1.41.2.  Prestar assistência ao  ÓRGÃO USUÁRIO  em caso de sinistro ou pane, inclusive mediante 
serviço de guincho/reboque e/ou socorro mecânico.
9.1.41.3. Direcionar os veículos para os estabelecimentos da Rede Credenciada, preferencialmente os 
mais próximos de onde se encontra, o veículo, embarcação ou equipamento, respeitando o estabelecido 
no item 1.2.8 do Termo de Dispensa – 30 km
9.1.41.4. Avaliar tecnicamente os orçamentos registrados no sistema, verificando se os itens encontram-
se em garantia, ou dentro do tempo de vida útil esperado para durabilidade do componente.
9.1.41.4.1. O software de gestão deverá ser parametrizado para verificação automática da garantia dos 
itens, e alertar ao  ÓRGÃO USUÁRIO,  quando houver indicação de substituição do mesmo item no 
orçamento apresentado pelo estabelecimento credenciado.

9.1.42. Realizar vistoria por imagem dos itens a serem substituídos, obrigatoriamente para os serviços 
de funilaria, ou quando solicitado pelo gestor de frota do ÓRGÃO USUÁRIO.

9.1.43. Comprovar mensalmente, a partir do 2° mês da prestação de serviços, por meio de declaração 
fornecida  pelos  estabelecimentos  credenciados,  o  efetivo  pagamento  pelos  serviços  prestados  à 
CONTRATADA. A execução completa do Contrato será considerada somente após a comprovação do 
cumprimento  de  todas  as  obrigações  assumidas  pela  CONTRATADA  com  os  estabelecimentos 
credenciados.

9.1.43.1. A Administração poderá solicitar de forma extraordinária a apresentação da declaração de 
quitação de débitos, a qualquer tempo.
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9.2.  DAS  OBRIGAÇÕES  E  RESPONSABILIDADES  DA  CONTRATADA  RELATIVAS  A  REDE 
CREDENCIADA E À GESTÃO COMPARTILHADA
9.2.1. A CONTRATADA deverá apresentar via sistema o primeiro orçamento após a disponibilização do 
bem para orçamentação, nos prazos estabelecidos na tabela a seguir:

AÇÃO

VEÍCULOS / PRAZOS

Leves e Médios,

Motocicletas e Similares

Pesados, Equipamentos,

Máquinas e Embarcações

Manutenção de Pequena Monta Até 02 (dois) dias úteis Até 03 (três) dias úteis

Manutenção de Média e Grande Monta Até 03 (três) dias úteis Até 04 (quatro) dias úteis

A contagem do prazo para elaboração do orçamento terá início a partir da disponibilização do bem  no Estabelecimento Credenciado, ou 
acesso no pátio quando o Órgão solicitar a manutenção em campo/sede.

9.2.1.1. Para autorização da manutenção a CONTRATADA por meio de sua Rede Credenciada, deverá 
disponibilizar no mínimo mais 02 (dois) orçamentos, em até 01 (um) dia útil após a disponibilização do 
primeiro  orçamento,  ressalvado  os  casos  excepcionais,  para  análise  e  aprovação  do  ÓRGÃO 
USUÁRIO.
9.2.1.2.  Caso haja algum fato fundamentado que atrase a geração do orçamento, o estabelecimento 
credenciado deverá justificar à equipe especializada da  CONTRATADA que comunicará ao gestor de 
frota do ÓRGÃO USUÁRIO (formalmente, com registro das informações no software de manutenção).
9.2.1.2.1.  O ÓRGÃO USUÁRIO se reserva o direito de aceitar ou não a justificativa apresentada pela 
CONTRATADA, sob o risco da aplicação da glosa prevista no presente contrato.
9.2.2.  As oficinas credenciadas deverão enviar à  CONTRATADA por meio do Software de Gestão da 
Manutenção os orçamentos/cotações, devendo aplicar percentual de desconto igual  ou superior aos 
estabelecidos nos itens 8.3 e 8.4, e tempo de execução do serviço igual ou inferiores aos constantes 
nas Tabelas Referenciais de Tempo dos Serviços Órion, fornecida pela empresa CESVI Brasil.
9.2.2.1.O  ÓRGÃO  USUÁRIO poderá  solicitar  a  elaboração  de  outros  orçamentos  aos  demais 
estabelecimentos credenciados no raio de 30 km, devendo estes serem apresentados no prazo máximo 
de 1 (um) dia útil após a solicitação.
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9.2.3. A Rede Credenciada, quando da elaboração do orçamento, poderá aplicar percentual de desconto 
sobre  peça  superior  ao  estabelecido  no  contrato,  devendo  este  ser  repassado  integralmente  pela 
CONTRATADA à CONTRATANTE.
9.2.4. A CONTRATADA deverá realizar cotação de preços, de forma a:
a) Acompanhar as respostas dos estabelecimentos credenciados participantes de forma centralizada;
b) Incluir novos estabelecimentos/cotações a qualquer momento antes da autorização da execução do 
serviço;
c) Alterar  o  escopo  do  orçamento  e  o  software  de  gestão  comunicar  automaticamente  os 
estabelecimentos credenciados participantes.
9.2.5. A CONTRATADA deve, por meio da Rede Credenciada, conforme fluxograma constante do Anexo 
3 do Termo de Dispensa.
9.2.5.1  Realizar o orçamento, sem ônus para o  ÓRGÃO USUÁRIO e/ou CONTRATANTE,  inclusive 
quando envolver a desmontagem do bem.
9.2.5.2.  Na hipótese de não realização do serviço, o veículo, embarcação ou equipamento deverá ser 
liberado impreterivelmente nas mesmas condições em que foi recebido no prazo máximo de 02 (dois) 
dias úteis.
9.2.5.3.  Registrar  no Sistema de Gestão da  Manutenção no mínimo 1 (um) orçamento  e  2  (duas) 
cotações para a manutenção. O 1º orçamento será validado pela CONTRATADA, devendo disponibilizar 
no software de gestão da manutenção a cópia da Tabela Referencial de Peças e Referencial de Tempo 
dos Serviços, a Tabela Órion, fornecida pela empresa CESVI Brasil. O 1º orçamento e demais cotações 
serão disponibilizados ao ÓRGÃO USUÁRIO, que com base nas tabelas contratadas, fará a análise e 
decidirá quanto a aprovação ou recusa do orçamento.
9.2.5.3.1.  Quando a peça ou material não constar na Tabela Referencial de Peças e Referencial de 
Tempo  dos  Serviços,  a  Tabela  Órion,  fornecida  pela  empresa  CESVI  Brasil, a  Contratada  deverá 
apresentar o orçamento com base no banco de dados do Menor Preço Nota Paraná disponível em: 
https://menorpreco.notaparana.pr.gov.br/index ou https://compras.menorpreco.pr.gov.br/, ou ainda, com 
base em outra metodologia de pesquisa/cotação, a ser definida em conjunto com a CONTRATANTE.
9.2.5.4. Executar, na sede dos estabelecimentos credenciados os serviços de manutenção preventiva e 
corretiva  de  acordo  com sua  especialidade,  com fornecimento  de peças,  componentes  e  materiais 
necessários à manutenção da frota de veículos do Governo do Paraná,  salvo quando a manutenção 
ocorrer em campo, em face das dificuldades de transporte.
9.2.5.5 A CONTRATADA deverá credenciar prestadores de serviço para executar a manutenção básica 
dos veículos (ex. troca de óleo, filtros, bateria, palhetas e lâmpadas...), no pátio indicado pelo ÓRGÃO 
USUÁRIO, quando possível,  mediante agendamento prévio e em concordância com o solicitante do 
serviço.  Para serviços básicos nos veículos leves,  não caberá cobrança de taxa de deslocamento  e/ou
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hora técnica adicional além do previsto na Tabela Referencial de Tempo dos Serviços Órion, fornecida 
pela empresa CESVI Brasil.
9.2.5.5.1 O software de Gestão deverá possibilitar ao ÓRGÃO USUÁRIO, no momento da abertura da 
Ordem de Serviço, a indicação se a manutenção ocorrerá na sede do estabelecimento credenciado 
(padrão sugerido) ou na sede do Órgão, ou ainda em outro local que se encontra o bem.
9.2.5.6 Para veículos pesados,  equipamentos agrícolas e rodoviários,  o  ÓRGÃO USUÁRIO poderá 
solicitar os serviços de socorro mecânico, que deve ser atendido no prazo de 240 (duzentos e quarenta)  
minutos,  pelo estabelecimento credenciado mais próximo do bem que está imobilizado, neste caso 
dispensando da apresentação de 03 (três) orçamentos, contudo, o Gestor de frota do Órgão deverá 
autorizar o pagamento da taxa de deslocamento do estabelecimento credenciado, e ainda, as despesas 
relativas ao conserto emergencial, conforme tabela Seguipar.
9.2.5.7. Executar somente os serviços aprovados, com pessoal qualificado, mediante o emprego de 
técnica,  equipamentos  e  ferramentas  adequados,  em  conformidade  com  as  especificações  de 
fábrica/montadora e com capacidade técnica comprovada, devolvendo o veículo em perfeitas condições 
de funcionamento.
9.2.5.8. Entregar o veículo, logo após a conclusão dos serviços, obrigatoriamente asseado (limpeza das 
partes com sujidades relativas ao serviço prestado).
9.2.5.9.  A  CONTRATADA deve responsabilizar-se pelo  uso indevido e  danos causados a veículos, 
embarcações  ou  equipamentos  decorrentes  de  erros  ou  falhas  nos  serviços  prestados  pelo 
estabelecimento credenciado.
9.2.5.10. A CONTRATADA deverá exigir da Rede Credenciada garantia conforme abaixo estabelecido:
a) A Rede Credenciada deverá fornecer garantia de, no mínimo, 90 (noventa) dias corridos, a todo o  
serviço executado e peças substituídas, contados a partir da retirada do bem manutenido, sendo que 
durante este prazo, estará obrigada a refazer os serviços considerados imperfeitos, sem qualquer ônus 
adicional ao CONTRATANTE.
a.1) As peças utilizadas nos serviços poderão ter garantia diferenciada, desde que seja por um período 
superior à garantia mínima;
a.2) A  CONTRATADA,  por meio da Rede Credenciada deverá fornecer, obrigatoriamente, a mesma 
garantia  oferecida  pelo  fabricante  das  peças,  componentes,  acessórios  e  materiais  utilizados  na 
manutenção dos veículos, quando for superior ao prazo constante no item acima;
b) Os serviços de pintura e funilaria terão garantia mínima de 6 (seis) meses, contados a partir  da  
retirada do bem manutenido do estabelecimento credenciado.
c) Durante  o  período  da garantia  os estabelecimentos  credenciados estão obrigados a substituir  o 
material/peça defeituosa no prazo de 07 (sete) dias corridos,  a contar da data da comunicação do 
Gestor da Frota do ÓRGÃO USUÁRIO, mediante o registro na respectiva Ordem de Serviço.
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c.1) O sistema deverá possibilitar a reabertura da Ordem de Serviço para correção dos defeitos, com a 
informação reabertura da Ordem de Serviço “em garantia”;
d) Após a correção dos serviços considerados imperfeitos, será reiniciada a contagem do prazo de 
garantia.
9.2.5.11. Sob responsabilidade da CONTRATADA, a Rede Credenciada deve reparar, corrigir, remover, 
substituir, desfazer ou refazer, prioritariamente e exclusivamente à sua custa e risco, no total ou em 
parte,  e  dentro  de  um  prazo  não  maior  que  o  da  manutenção  original,  as  peças,  componentes,  
acessórios e materiais substituídos ou serviços executados com vícios,  defeitos,  incorreções,  erros, 
falhas, imperfeições ou recusados pelo gestor da frota, decorrentes de sua culpa, inclusive por emprego 
de  mão de  obra  ou  materiais  impróprios  ou  de  qualidade  inferior,  sem que  tal  fato  possa  ser 
invocado para justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer título, mesmo nas aquisições e serviços 
recebidos pelo gestor  da frota,  mas cujas irregularidades venham a surgir  quando da aceitação ou 
dentro do prazo de garantia.
9.2.6.  Sob  responsabilidade  da  CONTRATADA,  a  Rede  Credenciada  deve  responsabilizar-se 
integralmente pelos bens recebidos do ÓRGÃO USUÁRIO, incluindo todos os pertences, acessórios e 
objetos nele contidos, obrigando-se à reparação total da perda, em casos de furto ou roubo, incêndios  
ou acidentes, independente de culpa, bem como ressarcir os danos causados aos contratantes, no caso 
de uso indevido do veículo, enquanto este estiver sob sua guarda, não transferindo tal responsabilidade 
a possíveis subcontratadas ou terceiros, desde o momento do recebimento do veículo para orçamento 
até a entrega do bem ao final do serviço mediante formulário de vistoria (check-list) conforme item 7.1 
do Anexo 1 do Termo de Dispensa.
9.2.7. Disponibilizar  e  manter  na Rede Credenciada em local  visível,  a  identificação de adesão ao 
sistema objeto deste Contrato.
9.2.8 Providenciar a correção das deficiências apontadas pela  SEAP/DETO  e/ou ÓRGÃO USUÁRIO 
quanto à execução dos serviços contratados.
9.2.9. Não efetuar qualquer tipo de serviços de manutenção em veículos da frota locada, estando estes 
custos vinculados diretamente às empresas detentoras dos respectivos contratos de locação.
9.2.10. Responsabilizar-se  pelos  serviços  executados,  peças  e  materiais  utilizados  pela  Rede 
Credenciada de estabelecimentos.
9.2.11. Sendo necessários serviços ou peças além daqueles orçados, a  CONTRATADA deve solicitar 
aprovação do  ÓRGÃO USUÁRIO para,  por  meio de  sua  Rede Credenciada,  realizar  o  serviço ou 
substituir a peça.
9.2.11.1. A comunicação  poderá  ser  realizada  por  meio  do  Sistema  de  Manutenção,  sendo que  o 
ÓRGÃO USUÁRIO deverá registrar Ordem de Serviço Complementar, na qual a  CONTRATADA, por 
meio da Rede Credenciada disponibilizará o orçamento para análise e aprovação do solicitante.
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9.2.11.2. Utilizar  excepcionalmente peças recondicionadas/remanufaturadas quando indisponíveis  no 
mercado peças novas, mediante anuência do ÓRGÃO USUÁRIO.
9.2.11.3. Orientar e Fiscalizar a Rede Credenciada para a conservação e guarda das peças substituídas 
nos veículos pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, salvo peças de descarte específico, sujeitas a 
normas próprias, para eventual vistoria da SEAP/DETO e dos ÓRGÃOS USUÁRIOS.
9.2.11.3.1. No prazo estabelecido, as peças deverão ficar armazenadas nos estabelecimentos da Rede 
Credenciada, acondicionadas em embalagens adequadas, com etiquetas de identificação, informando a 
numeração da Ordem de Serviço e placa do veículo que foi manutenido.
9.2.11.3.2. Após o vencimento desse prazo, as peças deverão ser descartadas, conforme a legislação 
aplicável, sob responsabilidade de cada estabelecimento credenciado e da CONTRATADA.
9.2.12. Atender  com  prioridade  as  solicitações  de  consertos  em  veículos  que  prestam  serviços 
relevantes à comunidade em geral, lotados na Secretaria de Estado da Saúde – SESA e Secretaria de 
Estado  da  Segurança  Pública  e  Administração  Penitenciária  –  SESP  (Polícia  Militar,  Corpo  de 
Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Científica e Departamento Penitenciário).
9.2.13. Disponibilizar ao  ÓRGÃO USUÁRIO,  por meio do sistema informatizado da  CONTRATADA, 
orçamentos  dos  serviços  necessários  a  serem  aplicados  no  bem,  com  os  códigos  e  descrição 
padronizada de peças conforme tabela aplicada, materiais, serviços e tempo de execução em horas 
centesimais e preços líquidos.
9.2.14. Realizar o atendimento aos serviços de assistência de socorro mecânico e guincho serviço de 
transporte em suspenso, por guinchamento, para veículos leves, médios, pesados e motos, no prazo 
máximo de até 120 (cento e vinte) minutos do chamado.
9.2.15.  O serviço de assistência de guincho deverá ser prestado em regime de plantão de 24 (vinte e  
quatro) horas/dia X 07 (sete) dias/semana em âmbito estadual, com seguro total incluso,  devendo ser 
disponibilizado o(s) número(s) de telefone para chamados diretos fora do horário normal de expediente.
9.2.16. A  CONTRATADA deve  garantir  que  os  preços  praticados  para  prestação  de  serviços  de 
remoção/guincho,  não  serão  superiores  ao  estabelecido  na  tabela  disponibilizada  pelo  Seguipar  – 
Sindicato das Empresas e Proprietários de Serviços de Auto Socorro, Remoção e Resgate de Veículos e
de  Içamento  Através  de  Guinchos  e  Guindastes  do  Estado  do  Paraná,  disponível  em 
http://www.seguipar.com.br/tabela_seguipar.html
9.2.17. Na prestação dos serviços de guincho deverá ser sempre preenchido um “check list” completo, 
logo que chegar ao local e antes de iniciado qualquer atendimento, informando, neste documento, a 
descrição completa do automóvel, seus danos aparentes, acessórios e eventuais pertences deixados no 
seu interior. Este “check list” para ter validade deverá ser assinado pelo usuário. Este documento servirá 
para assegurar ao ÓRGÃO USUÁRIO, que não terá que arcar com possíveis danos ao veículo em seu 
transporte.
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9.2.18.  Garantir  o  uso  pela  Rede  Credenciada  de  adesivo  magnético  que  identifique  que  o  bem 
encontra-se “em manutenção” ou “em teste”.
9.2.18.1. O veículo em teste poderá ser identificado pela fixação de Placa de Experiência, conforme 
legislação vigente.
9.2.19. Os  veículos  vinculados  à  Secretaria  de  Estado  da  Segurança  Pública  e  Administração 
Penitenciária-SESP e ambulâncias da Secretaria de Estado da Saúde-SESA somente serão testados 
com a presença de representante do ÓRGÃO USUÁRIO responsável pelo veículo/viatura.
9.2.20. Garantir que os orçamentos apresentados para análise e aprovação estejam em conformidade 
com as seguintes condições:
9.2.20.1. Os preços unitários de peças, componentes, materiais sejam inferiores ou, pelo menos, iguais 
aos preços oficiais constantes na Tabela Referencial de  Peças  Órion,  fornecida  pela  empresa  CESVI
Brasil, utilizada  para  esse  fim,  deduzidos  os  percentuais  previamente  estabelecidos  pela 
CONTRATANTE.
9.2.20.1.1.  O  estabelecimento  credenciado  não  poderá  praticar  preços  de  peças com  valores 
superiores ao praticado para outros clientes pessoas físicas e/ou jurídicas. Essa condição poderá ser 
objeto de fiscalização e/ou auditoria, ocasião em que a CONTRATANTE poderá solicitar a comprovação 
dessa  prática  pela  apresentação  de  cópia  de  nota(s)  fiscal(is)  emitidas  pelo  estabelecimento 
credenciado.
9.2.20.1.2. Quando a peça não constar na Tabela Referencial de Peças Órion, fornecida pela empresa 
CESVI Brasil, a CONTRATADA deverá apresentar o orçamento com base no banco de dados do Menor 
Preço  Nota  Paraná  disponível  em:  https://menorpreco.notaparana.pr.gov.br/index ou 
https://compras.menorpreco.pr.gov.br/, ou ainda, com base em outra metodologia de pesquisa/cotação, 
a ser definida em conjunto com a CONTRATANTE.
9.2.20.1.3.  Os preços  unitários  dos  serviços  deverão  ser  iguais  ou  inferiores  ao  preço  da  mão de 
obra/hora/homem, previamente estabelecidos pela CONTRATANTE.
9.2.20.1.4.  O  estabelecimento  credenciado  não  poderá  praticar  preços  de  serviços com  valores 
superiores ao praticado para outros clientes pessoas físicas e/ou jurídicas.. Essa condição poderá ser  
objeto de fiscalização e/ou auditoria, ocasião em que a CONTRATANTE poderá solicitar a comprovação 
dessa  prática  pela  apresentação  de  cópia  de  nota(s)  fiscal(is)  emitidas  pelo  estabelecimento 
credenciado.
9.2.20.2. Seja considerado para efeitos de realização do orçamento o tempo estimado para a execução 
do  serviço,  que  não  poderá  ser  superior  ao  máximo  aos  tempos  de  reparo  constantes  na  Tabela 
Referencial de Tempo dos Serviços Órion, fornecida pela empresa CESVI Brasil.
9.2.21.  Acompanhar  remotamente  o  andamento  das  ordens  de  serviços,  desde  sua  abertura, 
orçamentação,  análise,  autorização  e  a  finalização  da manutenção com a respectiva entrega do bem
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pelo  estabelecimento  credenciado  ao  servidor  indicado  pelo  ÓRGÃO  USUÁRIO,  bem  como,  se 
certificar se o serviço foi executado corretamente.
9.2.22. A Rede Credenciada, deverá estar equipada e habilitada para realizar operações de acordo com 
a solução tecnológica adotada pela CONTRATADA, especialmente quanto ao modelo de gestão a ser 
adotado para a gerência do Sistema de Manutenção.
9.2.23. A CONTRATADA por meio de sua Rede Credenciada deverá proceder à devolução dos bens ao 
servidor autorizado pelo ÓRGÃO USUÁRIO.
9.2.23.1 No ato da entrega, o estabelecimento credenciado, em conjunto com o servidor autorizado, 
deverá  realizar  check-list  de  saída  procedendo  a  vistoria  de  entrega  dos  serviços  executados  e 
conferência de peças substituídas, a fim de certificar-se que os bens estão em perfeitas condições de 
funcionamento, e ainda, deve registrar mediante fotografia, imagens do painel do veículo onde apareça 
o odômetro e nível do combustível do veículo  (a chave/ignição deve estar na posição ligada). O bem 
deverá ser  entregue  devidamente asseados (limpeza de sujidades relacionadas com a manutenção 
realizada).
9.2.23.2. A CONTRATADA poderá disponibilizar tecnologia, que necessite da anuência do condutor do 
veículo para validação do check-list de saída (check-out), mediante cadastro prévio do condutor, login e 
senha pessoal.
9.2.24. A  CONTRATADA deverá  manter  credenciamento  de,  no  mínimo,  um fornecedor  de  peças, 
acessórios e serviços especializados nas marcas dos equipamentos embarcados nos bens em uso 
pelas áreas policiais e de saúde em seus sistemas de iluminação, acústica e comunicação, no mínimo 
nos municípios sedes das regiões, sendo que os valores a serem pagos deverão ser objeto de consulta 
ao mercado, na data da necessidade, considerando que se trata de serviço/material cuja disponibilidade 
está restrita aos credenciados pelo fabricante de cada marca.
9.2.24.1. Não  sendo  possível  atender  as  necessidades  da  CONTRATANTE  acima  elencadas,  a 
CONTRATADA deverá  apresentar  justificativa  formal  escrita  e  devidamente  comprovada,  à 
SEAP/DETO,  no prazo máximo de 3 (três) dias a contar da data que for notificada da carência de 
credenciadas.  Aceitos  os  motivos  expostos  a  SEAP/DETO,  em  conjunto  com  o  representante  da 
empresa, deliberará sobre a melhor solução a ser adotada.
9.2.25. A CONTRATADA por  meio  da  Rede  Credenciada  deve  efetuar  o  fornecimento  de  peças, 
componentes e materiais, para a manutenção da frota de veículos, embarcações e equipamentos do 
ÓRGÃO USUÁRIO, em conformidade com as regras a seguir:
9.2.25.1.  Somente aplicar peças, componentes e materiais após aprovação expressa do(s) gestor(es) 
de frota competente(s). A aprovação deverá ser feita exclusivamente por meio do software de gestão da 
manutenção.
9.2.26. Para os fins deste contrato, as peças, componentes e materiais serão considerados:
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9.2.26.1. Genuínas/originais, conforme ABNT/ NBR – 15296/2005 e ABNT/NBR 15832/2010, quando 
destinados  a  substituir  peças,  componentes  e  materiais  que  integram  o  produto  original  (veículo 
produzido na linha de montagem), são concebidos pelo mesmo processo de fabricação (tecnologia) e 
apresentam  as  mesmas  especificações  técnicas  dos  itens  que  substitui.  As  peças,  componentes, 
acessórios e materiais genuínos passaram pelo controle de qualidade das montadoras e são revendidos 
em sua rede de concessionárias.
9.2.26.2.  Alternativas  (1ª  linha),  quando  apresentam  especificações  técnicas  e  características  de 
qualidade  similares  às  dos  itens  que  integram  o  produto  original  (veículo  produzido  na  linha  de 
montagem), garantindo sua intercambialidade. As peças, componentes e materiais paralelos (1ª linha) 
são produzidos pelos fabricantes de reconhecimento nacional e comercializados por distribuidores e 
comerciantes do ramo.
9.2.27.  O tipo de peça a ser utilizado nas manutenções será definido pelo ÓRGÃO USUÁRIO junto à 
CONTRATADA, de acordo com sua política de manutenção, podendo:
9.2.27.1. Utilizar peças genuínas ou originais, de acordo com a indicação da equipe da CONTRATADA.
9.2.27.2. Utilizar peças alternativas (1ª linha), de acordo com indicação da equipe da CONTRATADA.
9.2.27.3.  Poderão  ser  utilizadas  peças  remanufaturadas  ou  recondicionadas  somente  quando 
autorizados pelo ÓRGÃO USUÁRIO, no software de gestão de manutenção.
9.2.28.  As peças  alternativas  (1ª  linha)  poderão  ser  adquiridas  se  seu  preço  for  inferior  às  peças 
genuínas/originais, após a aplicação do desconto constante nos itens 8.3 e 8.4 deste contrato.

9.3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS AOS REQUISITOS DE CREDENCIAMENTO 
DE ESTABELECIMENTOS

9.3.1. A CONTRATADA deverá cadastrar e manter uma rede credenciada de estabelecimentos do setor 
de reposição automotiva formada por oficinas, comércios de autopeças, distribuidoras e concessionárias 
autorizadas, observada a quantidade mínima inicial de estabelecimentos definidas nos itens 9.1.19 e 
9.1.20 e Anexos 4 a 10 do Termo de Dispensa, a prestarem o serviço de manutenção preventiva e 
corretiva ao ÓRGÃO USUÁRIO, com horário de funcionamento mínimo das 8h às 18h de segunda-feira 
a  sexta-feira, bem  como  serviços  de  assistência  em  situações  de  emergência,  como  serviço  de 
guincho / reboque 24 (vinte e quatro) horas/dia X 07 (sete) dias/semana
9.3.1.1. Fica  facultada  à  CONTRATANTE  a  realização  de  vistoria  técnica  nas  instalações  da 
CONTRATADA e da Rede Credenciada.
9.3.2. É de responsabilidade da  CONTRATADA a verificação dos locais de prestação de serviço e a 
ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão.
9.3.3. Os estabelecimentos da Rede Credenciada devem atender às necessidades de manutenção da 
frota do ÓRGÃO USUÁRIO em regime de:
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9.3.3.1. Assistência a uma ou mais multimarcas de veículos.
9.3.3.2. Assistência a uma ou mais categorias de veículo.
9.3.3.3. Assistência a uma ou a várias especialidades, conforme necessidade do veículo.
9.3.3.4. Assistência a equipamentos e embarcações.
9.3.3.5.  A  Rede  Credenciada  deve  ter  estrutura  adequada  ao  tipo  de  serviço  prestado/produto 
comercializado e ao tipo de veículo atendido, compreendendo:
9.3.3.5.1. Área física adequada à prestação dos serviços de manutenção.
9.3.3.5.2. Boxes de serviços cobertos e delimitados em pátio pavimentado, dotados de bancadas.
9.3.3.5.3.  Equipamentos  eletrônicos  apropriados  para  aferições  e  regulagens  de  motores, 
balanceamentos  e  geometrias  de  rodas;  equipamentos  computadorizados  para  a  leitura  e  o 
rastreamento de todo o sistema de injeção eletrônica; equipamentos ópticos ou computadorizados para 
alinhamento de direção; e ainda, equipamentos indispensáveis aos serviços de lanternagem, tais como 
esticador hidráulico e  mecânico,  cyborg,  solda mig,  repuxador,  lixadeiras,  esmerilhadeiras,  cortador, 
politriz, entre outros.
9.3.3.5.4. Elevadores para veículos leves e/ou pesados.
9.3.3.5.5.  Câmara metálica para pintura de veículos, totalmente em aço galvanizado com capacidade 
para pintura de veículos leves ou pesados e em conformidade com as normas de segurança, qualidade 
e controle ambiental, tais como: pressão positiva, isolamento térmico, sistema de purificação de ar “a  
seco” e aquecimento ambiental, através de circulação de ar quente, com queimadores a gás ou diesel.
9.3.3.5.6. Dispor de adesivos magnéticos que identifique “veículos em teste” ou “veículo em 
manutenção” e/ou Placa de Experiência, conforme legislação vigente.
9.3.3.5.7.  Ferramentas  atualizadas  para  atendimento  da  frota  da  respectiva  categoria  de  sua 
responsabilidade.
9.3.3.5.8.  Equipe  técnica  qualificada  a  realizar  os  serviços,  com  estrita  obediência  à  legislação 
trabalhista,  e  apta  ao  cumprimento  das  orientações  constantes  nos  manuais  dos  fabricantes  dos 
veículos.
9.3.3.5.9. Possuir computador, impressora e conexão Internet.
9.3.3.5.10. Para  ser  credenciado,  o  estabelecimento  deve  possuir  nas  suas  instalações  áreas 
suficientes para manobras necessárias, movimentação e guarda dos veículos leves, médios, pesados, 
máquinas,  embarcações  e  equipamentos  rodoviários  ou  agrícolas  que  estiverem  sob  sua 
responsabilidade.
9.3.3.5.11. Sistema de proteção contra incêndio dentro dos padrões do Corpo de Bombeiros.
9.3.3.6.  O estabelecimento  credenciado  poderá  efetuar  o  trabalho  de  manutenção  em máquinas  e 
equipamentos rodoviários ou agrícolas, em campo, em face das dificuldades de transporte às sedes das 
oficinas, mediante solicitação e agendamento prévio com o ÓRGÃO USUÁRIO.
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9.3.3.7. O Software de Gestão deverá disponibilizar campo específico para preenchimento no momento 
da abertura da Ordem de Serviço, para que o ÓRGÃO USUÁRIO indique o local que será realizada a 
manutenção do bem.  O padrão  sugerido  pelo  sistema é  manutenção na  sede  do estabelecimento 
credenciado, contudo, o ÓRGÃO USUÁRIO, poderá alterar este local conforme necessidade, indicando 
o endereço completo para sua localização
9.3.3.8. Para o credenciamento de estabelecimentos especializados em manutenção de viaturas de 
combate a incêndio, é necessário o cumprimento adicional dos requisitos listados a seguir:
9.3.3.8.1.  É  imprescindível  que  tais  serviços  sejam  executados  por  empresa  com  capacidade 
devidamente comprovada, por meio de no mínimo 01 (um) ou mais Atestado(s) de Capacidade Técnica, 
expedidos por órgãos públicos ou empresas privadas, que comprove(m) que a mesma tenha fornecido, 
fabricado ou realizado manutenção em equipamentos compatíveis em características com a descrição 
do modelo de viatura caracterizada na Ordem de Serviço.
Considera-se  compatível  o  fornecimento,  a  fabricação  e  a  manutenção  de  viaturas  especiais, 
minimamente, com as seguintes características:
a) Bomba de incêndio certificada pela norma EN 1028-2:2002, NFPA 1901:2009 ou NBR 14096:2008 
(ou versão mais recente);
b) Que a empresa tenha fornecido, fabricado ou realizado manutenção em viatura, que de maneira 
global, atendeu as normas EN 1846-1:2011, EN 1846-2:2011, EN 1846-3:2011 ou NFPA 1901:2009 ou 
NBR 14096:2008 (ou versão mais recente);
c) Fabricação, montagem ou manutenção de tanque de água e LGE, fabricado em liga metálica (aço 
inoxidável ou aço carbono) ou copolímero, com volume adequado a viatura caracterizada na Ordem de 
Serviço;
d) Fabricação, montagem ou manutenção de tubulações hidráulicas para expedição e/ou admissão de 
sistemas de combate a incêndios das viaturas;
e) Outras  exigências  a  critério  do  Órgão  Usuário,  priorizando  o  atendimento  dos  interesses  da 
Administração Pública, mediante a conveniência e a oportunidade de cada Órgão, face a individualidade 
de cada Ordem de Serviço.

9.4. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

9.4.1. Além do disposto no art. 17 do Decreto Estadual nº 4.993, de 31 de agosto de 2016, deverá a 
CONTRATANTE disponibilizar  condições  para  o  treinamento  de  servidores  da  SEAP/DETO e  dos 
ÓRGÃOS USUÁRIOS, previamente indicados, sobre todo o sistema ora contratado.
9.4.2. Fornecer à CONTRATADA, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da assinatura do Contrato o 
cadastro completo dos veículos e equipamentos em geral, contendo todos os dados necessários ao seu 
registro, quais sejam:
a) Relação de veículos cadastrados no CVD - Cadastro de Veículos DETO;
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b) Ano;
c) Placa;
d) Patrimônio;
e) Chassi;
f) Renavam;
g) Marca;
h) Tipo;
i) Motorização;
j) Capacidade de carga;
k) Combustível (gasolina, álcool, diesel, diesel S10 e flex – gasolina e álcool);
l) Lotação – órgão / cidade / código do centro de custos;
m) Capacidade do tanque.
n) Registro fotográfico do bem, quando houver.
9.4.3. Atualizar no sistema os acréscimos ou retiradas de veículos, embarcações e equipamentos, por 
modificações provenientes de alienações ou aquisições.

9.4.4. Compete à SEAP/DETO:

a) Verificar  se  o  Sistema de Gestão  da  CONTRATADA atende  às  necessidades estipuladas neste 
contrato e demais documentos  que o integram
b) Coordenar a implantação de eventuais modificações ou acréscimos necessários;
c) Supervisionar as atividades dos ÓRGÃOS USUÁRIOS;
d) Convocar, quando necessário, os Gestores e Fiscais do contrato dos  ÓRGÃOS USUÁRIOS, para 
reuniões técnicas;
e) Propor  à  CONTRATADA, quando necessários,  os ajustes  na prestação  dos serviços,  visando à 
melhoria contínua, mediante a otimização do uso do sistema e a redução de custos;
f) Emitir, em conjunto com a CELEPAR, Termo de Aceite da base de dados fornecida mensalmente pela  
contratada, desde que atendido ao estabelecido no item 9.1.35.2. do presente contrato.

9.4.5. Compete aos   ÓRGÃOS USUÁRIOS:

a) Manter rigorosamente atualizado o cadastro da sua frota no Sistema de Controle da Frota Oficial  
(CVD - DETO) e no Sistema de Controle Patrimonial (GPM – CPE), informando aos respectivos Setores 
competentes as alterações da frota, decorrentes de inclusão, desativação, transferências, dentre outras.
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b) Indicar,  formalmente,  o  Gestor  e  o  Fiscal  do  Contrato  para  acompanhamento  da  fiel  execução 
contratual, encaminhando à SEAP/DETO o respectivo ato de nomeação e sua publicação. Sempre que 
houver alteração do servidor nomeado, obrigatoriamente a SEAP/DETO deverá ser informada.
c) Retirar o veículo no estabelecimento credenciado, conferindo se os serviços de manutenção foram 
executados  conforme  orçamento  autorizado  e  realizando  os  procedimentos  estabelecidos  no  item 
9.1.2.23.1 deste contrato.
d) Conferir no ato da retirada do bem do estabelecimento credenciado as peças instaladas no mesmo e 
as que foram substituídas, exceto os casos de materiais que por sua característica sofram descarte 
imediato;
e) Solicitar à  CONTRATADA, a correção dos serviços que apresentarem qualquer anomalia, fixando 
prazo para a solução.
f) Monitorar  as  informações  que  dizem  respeito  à  frota  do  ÓRGÃO  USUÁRIO  no  sistema  da 
CONTRATADA, a fim de assegurar que os serviços de manutenção sejam utilizados exclusivamente 
nos termos do Contrato.
g) Responsabilizar-se pela emissão de prévio empenho para realização das despesas e manter saldo 
compatível  com  as  necessidades  do ÓRGÃO  USUÁRIO,  ciente  de  que  o  saldo  de  empenho 
insuficiente, impossibilitará a abertura de novas ordens de serviços e aprovação de orçamentos até a 
disponibilização  de  novo  empenho  para  inclusão  no  Software  de  Gestão  da  Manutenção  pela 
CONTRATADA.
h) Comunicar  imediatamente  à  CONTRATADA e  à  SEAP/DETO eventuais  estornos  nos  valores 
empenhados.
i) Responsabilizar-se pelo recolhimento das informações dos serviços realizados;
j)  Responsabilizar-se  pela  autorização  da  execução  dos  serviços  em  veículos,  embarcações  e 
equipamentos em utilização pela sua frota
k) Receber,  analisar  e  conferir  os  relatórios  da  medição  dos  serviços  prestados,  contestar  as 
inconformidades detectadas e solicitar à CONTRATADA eventuais correções necessárias;
l) Encaminhar o veículo ao estabelecimento credenciado indicado para orçamentação ou execução da 
manutenção em até 2 (dois) dias úteis. Caso o prazo seja ultrapassado, a solicitação será cancelada  
automaticamente pelo sistema de gestão, sendo necessário nova solicitação. A CONTRATADA deverá 
informar automaticamente por SMS ou e-mail, ao Gestor de Frota o cancelamento, registrando o fato no  
Sistema de Gestão da Manutenção.
m) Avaliar os orçamentos encaminhados via sistema para a execução de serviços afetos à manutenção 
dos veículos da frota, embarcações e equipamentos do  ÓRGÃO USUÁRIO, no prazo máximo de 10 
(dez) dias da disponibilização do orçamento, ciente que a Ordem de Serviço será cancelada após esse 
prazo por falta de análise do ÓRGÃO USUÁRIO.
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n) Atestar  a  Nota  Fiscal/Fatura  conferindo  as  informações  dos  serviços  faturados,  primando  pelo 
cumprimento dos prazos de pagamento à CONTRATADA.
o) Efetuar  o  pagamento  da(s)  Nota(s)  Fiscal(Is)/Fatura(s)  nos  prazos  estabelecidos  no  instrumento 
contratual, conforme item 8.10 e § 3.º do Artigo 18 do Decreto 4993/2016, ciente de que o atraso no 
pagamento  à  CONTRATADA poderá  implicar  no  bloqueio  das  transações  (lançamento,  análise  e 
aprovação de ordens de serviços) a serem realizadas no software de gestão da manutenção  mediante  
aviso prévio da CONTRATADA, até a regularização da(s) pendência(s).
p) Exercer  a  fiscalização  da  fiel  execução  do  contrato,  ordens  de  serviço  e  rede  credenciada,  
documentando as ocorrências.
q) Comunicar formalmente à SEAP/DETO qualquer irregularidade constatada na prestação do serviço 
contratado;
r) Selecionar o estabelecimento credenciado que fará o 1º  orçamento em cada Ordem de Serviço,  
sempre possibilitando a participação de diferentes credenciados próximos a lotação do veículo, de modo 
a evitar a concentração dos serviços e o favorecimento de um estabelecimento.
s) Toda e qualquer providência administrativa ou jurídica necessária que extrapole a regular gestão do 
contrato por parte do  ÓRGÃO USUÁRIO,  deverá ser previamente comunicada  a SEAP/DETO  para 
ciência, opinião e assessoramento das autoridades responsáveis participantes deste ajuste.
t) Demais atividades correlatas objetivando o adequado uso do Sistema de Gestão Compartilhada.

10 GARANTIA DE EXECUÇÃO:
10.1. A garantia deverá ser prestada no prazo de até 10 (dez) dias após assinatura deste instrumento, 
no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
10.2. A inobservância do prazo do item 10.1 acarretará a aplicação de multa de 0,07% (zero vírgula zero 
sete por cento) do valor do contrato por dia de atraso até o máximo de 2% (dois por cento).
10.3. O atraso superior a 30 (trinta) dias na apresentação da garantia configura inadimplência total e 
implica a imediata rescisão do contrato.
10.4. A garantia deverá vigorar até 90 (noventa) dias após o encerramento da vigência do contrato.
10.5. A garantia  poderá  ser  oferecida  em qualquer  das  modalidades  previstas  no  art.  102  da  Lei 
Estadual n.º 15.608/2007.
10.6. A fiança bancária só será admitida com expressa renúncia do benefício de ordem de que trata o 
art. 827 do Código Civil.
10.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, dentre outros, o pagamento de:
a) prejuízos advindos do não cumprimento total ou parcial do objeto do contrato, inclusive da mora;
b) prejuízos diretos e indiretos causados à Administração, decorrentes de culpa ou de dolo, durante a 
execução do contrato;
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c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO.
10.8. A garantia será devolvida ao final  do prazo estipulado no item 10.4, após a verificação,  pelo 
Contratante, de que o contrato tenha sido integralmente cumprido.
10.9. A instauração  de  processo  administrativo  em  desfavor  do  Contratado,  para  apurar  falha  na 
execução do contrato, impede a devolução da garantia até a decisão final.

11 PENALIDADES:
11.1 O contratado que incorra em infrações, sujeita-se às seguintes sanções administrativas:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo não  
superior a 05 (cinco) anos;
11.2 As  sanções  previstas  nas  alíneas  “a”,  “c”,  e  “d”  do  item  anterior  poderão  ser  aplicadas  ao  
adjudicatário e ao contratado, cumulativamente com a multa.
11.3 Advertência será aplicada por conduta que prejudique o andamento do procedimento de dispensa 
de licitação e de contratação.
11.4 A multa, de  0,1% (zero  vírgula  um por  cento)  até  1% (um por  cento)  sobre  o  valor  total  da  
contratação, será aplicada a quem:
a) retardar ou impedir o andamento do procedimento de dispensa de licitação;
b) não mantiver sua proposta;
c) apresentar declaração falsa;
d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento.
11.5 A multa,  de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 5% (cinco por cento) sobre o valor total  da  
contratação, será aplicada a quem:
a) apresentar documento falso;
b) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;
c) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).
11.6 Multa de mora diária de até 0,3% (zero vírgula três por cento), calculada sobre o valor global do 
contrato, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega do objeto contratual; a partir do 31º (trigésimo 
primeiro) dia será cabível a multa compensatória prevista no item 11.7.
11.7 A multa, de 10% (dez por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, será  
aplicada no caso de inexecução total ou parcial do contrato.
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11.8 A  suspensão  temporária de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, será aplicada ao licitante que:
a) não mantiver sua proposta; 
b) abandonar a execução do contrato;
c) incorrer em inexecução contratual.
11.9 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, será aplicada a quem:
a) fizer declaração falsa na fase de habilitação;
b) apresentar documento falso; 
c) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento;
d) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento  
de vantagem de qualquer tipo;
e) agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico;
f)  tenha  sofrido  condenação  judicial  definitiva  por  praticar,  por  meios  dolosos,  fraude  fiscal  no 
recolhimento de quaisquer tributos;
g) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos 
praticados, em especial, infrações à ordem econômica definidos na Lei Federal nº 12.529/2011;
h) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei.
11.10. A autoridade máxima do órgão ou entidade é a autoridade competente para impor as penalidades 
previstas no item 11.1, alíneas “c”, e “d”.
11.11. Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensão do direito de contratar com a Administração 
ou da declaração de inidoneidade:
a) às pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de licitar com 
a Administração Pública enquanto perdurarem as causas da penalidade, independentemente de nova 
pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios;
b) às pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas referidas no item anterior.
11.12. Na aplicação das sanções, a Administração observará as seguintes circunstâncias:
a) proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto econômico da contratação;
b) os danos resultantes da infração;
c) situação econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geração de receitas e 
seu patrimônio, no caso de aplicação de multa;
d) reincidência, assim entendida a repetição de infração de igual natureza após aplicação da sanção 
anterior; e
e) circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da infração.
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11.13. Nos  casos  não  previstos  no  instrumento  convocatório,  inclusive  sobre  o  procedimento  de 
aplicação  das  sanções administrativas,  deverão  ser  observadas as  disposições  da Lei  Estadual  nº 
15.608/2007, e da Lei Federal nº 8.666/1993.
11.14. Sem  prejuízo  das  penalidades  previstas  nas  cláusulas  anteriores,  a  responsabilização 
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional 
ou estrangeira, na participação da presente licitação e nos contratos ou vínculos derivados, também se 
dará na forma prevista na Lei Federal nº 12.846/2013, regulamentada, no âmbito do Estado do Paraná, 
pelo Decreto Estadual nº 10.271/2014.
11.15.  Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Cadastro Unificado de Fornecedores do 
Estado do Paraná (CFPR).
11.16.  Todas  as  penalidades  descritas  neste  contrato  somente  serão  efetivamente  aplicadas  após 
instauração de regular processo administrativo.
11.17.  Após decisão definitiva proferida no processo administrativo, as multas aplicadas deverão ser 
recolhidas à conta do Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, sob  
pena de seu valor ser descontado da garantia do contrato ou do documento de cobrança, na ocasião do 
pagamento, podendo, ainda, ser exigida judicialmente.

12 CASOS DE RESCISÃO CONTRATUAL:
12.1 O presente instrumento poderá ser rescindido:
a) por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII a XX do 
art. 129 da Lei Estadual n.º 15.608/2007;
b)  amigavelmente,  por  acordo  entre  as  partes,  reduzidas  a  termo  no  respectivo  procedimento 
administrativo, desde que haja conveniência para a Administração; ou
c) judicialmente, nos termos da legislação.
d)  de forma automática, na hipótese de assinatura do contrato decorrente do  procedimento licitatório 
protocolado sob o nº 15.709.851-9, conforme previsão da Cláusula 7 – Vigência.
12.2 No caso de rescisão amigável, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicará sua intenção 
à outra, por escrito.
12.3  Os  casos  de  rescisão  contratual  devem  ser  formalmente  motivados  nos  autos  do  processo, 
assegurado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa ao Contratado.
12.4  O Contratado,  desde  já,  reconhece  todos  os  direitos  da  Administração  Pública,  em caso  de 
rescisão administrativa por inexecução total ou parcial deste contrato.
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13 ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:
13.1 Este contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas no art. 112 da Lei Estadual 
n.º 15.608/2007.
13.1.1  O Contratado está obrigado a aceitar acréscimos ou supressões até o  limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor do contrato.
13.2 É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou incorporação 
do Contratado com outra pessoa jurídica, desde que:
a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 
original;
b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; e
c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração à 
continuidade do contrato.
13.3 As alterações previstas nesta cláusula serão formalizadas por termo aditivo ao contrato.

14. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
14.1.  É  admissível  a  continuidade  do  contrato  administrativo  quando  houver  fusão,  cisão  ou 
incorporação do Contratado com outra pessoa jurídica, desde que:
a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 
original;
b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do Contrato; e
c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração à 
continuidade do contrato.
d) Autorização prévia da  SEAP/DETO, e cumprimento do disposto no Art. 25 do Decreto Estadual nº 
4993/2016;
14.2.  A alteração subjetiva a que se refere o item 14.1 será ser  formalizada por  Termo Aditivo  ao 
Contrato a critério da CONTRATANTE.

15. SUBCONTRATAÇÃO
15.1 Não será permitida a subcontratação do objeto.

16 DISPOSIÇÕES GERAIS:
16.1 Integram o presente contrato, para todos os fins: o Termo de Dispensa, seus anexos e a proposta 
apresentada pelo Contratado.
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16.2 Este contrato é regido pela Lei Estadual n.º 15.608/2007, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n.º 
8.666/1993 e demais leis estaduais e federais sobre contratos administrativos, aplicando-se referida 
legislação aos casos omissos no presente contrato.
16.3 O Contratante enviará o resumo deste contrato à publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná.
16.4  As  questões  decorrentes  da  execução  deste  instrumento,  que  não  possam  ser  dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro Central da Comarca da 
Região Metropolitana de Curitiba – PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Curitiba, 18 de julho de 2019.

CONTRATADA:

Rosane de Freitas Mânica
Maxifrota Serviços de Manutenção de Frota Ltda.

CONTRATANTES:

Agência de Defesa Agropecuária do Paraná - 
ADAPAR 
Otamir Cesar Martins
Diretor-Presidente

Agência Reguladora de Serviços Públicos 
Delegados de Infraest. do Paraná - AGEPAR
Omar Akel
Diretor-Presidente

ÁGUAS PR - Instituto das Águas do Paraná
José Luiz Sroccaro
Diretor-Presidente

Biblioteca Pública do Paraná - BPP
Ilana Lerner Hoffmann
Diretora

Casa Civil - CC
Luiz Augusto Silva
Secretário-Chefe

Casa Militar - CM
Major Welby Pereira Sales
SubChefe
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Centro Cultural Teatro Guaíra - CCTG
Mônica Rischbieter
Diretora-Presidente

Centro Paranaense Ref.Agroecologia - CPRA
Natalino Avance de Souza
Diretor-Presidente

Colégio Estadual do Paraná - CEP
Tânia Maria Acco
Diretora-Geral

Coordenação da Receita do Estado - CRE
Luiz Fernandes de Moraes Junior
Diretor 

Controladoria-Geral do Estado - CGE
Raul Clei Coccaro Siqueira
Controlador-Geral do Estado

Coord.  da Região Metrop.de Curitiba-COMEC
Gilson de Jesus dos Santos
Diretor-Presidente

Departamento de Estradas Rodagem - DER
João Alfredo Zampieri
Diretor-Geral

Depto. de Imprensa Oficial do Estado - DIOE
Tiago Baccin
Diretor-Presidente

Departamento de Trânsito do PR - DETRAN
Coronel Cesar Vinicius Kogut
Diretor-Geral

Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR
Natalino Avance de Souza
Diretor-Presidente

Instituto Ambiental do Paraná
Everton Luiz da Costa Souza
Diretor-Presidente

Instituto Paran.Assist.Téc.Ext.Rural - EMATER
Natalino Avance de Souza 
Diretor-Presidente 

Instituto Paranaense Desenvolvimento 
Econômico e Social - IPARDES
Carlos Gomes Pessoa
Diretor-Presidente

Instituto de Terras, Cartografia e Geociência - 
ITCG
Mozarte de Quadros Junior
Diretor-Presidente

Junta Comercial do Paraná - JUCEPAR
Marcos Sebastião Rigoni de Mello
Presidente

Paraná Edificações - PRED
Lucas Grubba Pigatto
Diretor-Geral
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Paraná Turismo
João Jacob Mehl
Diretor-Presidente

Procuradoria-Geral do Estado
Letícia Ferreira da Silva 
Procuradora-Geral 

Rádio e Televisão Educativa do Paraná - RTVE
Ruy Façanario
Diretor-Presidente

Secretaria da Adm. e da Previdência - SEAP
Reinhold Stephanes
Secretário de Estado

Secretaria da Agricultura e do Abastecimento - 
SEAB
Norberto Anacleto Ortigara
Secretário de Estado

Secretaria da Comunicação Social e da 
Cultura - SECC
Hudson Roberto José
Secretário de Estado

Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do 
Turismo - SEDEST
Marcio Fernando Nunes
Secretário de Estado

Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de 
Obras Públicas - SEDU
João Carlos Ortega 
Secretário de Estado

Estado da Educação e do Esporte - SEED
Renato Feder
Secretária de Estado

Secretaria da Fazenda - SEFA
Rene de Oliveira Garcia Junior
Secretário de Estado

Secretaria da Infraestrutura e Logística - SEIL
Sandro Alex de Oliveira
Secretário de Estado

Secretaria da Just., Família e Trab. - SEJUF
Ney Leprevost Neto
Secretária de Estado

Secretaria do Planej. e Proj. Estrut. - SEPL 
Valdemar Bernardo Jorge
Secretário de Estado

Secretaria da Saúde - SESA
Carlos Alberto Gebrim Preto
Secretário de Estado

Secretaria da Segurança Pública - SESP
Rômulo Marinho Soares
Secretário de Estado

Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR
Antonio Carlos Aleixo 
Reitor
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Univ. Estadual do Centro-Oeste do Paraná - 
UNICENTRO
Osmar Ambrósio de Souza
Reitor

Universidade Estadual do Oeste do  Paraná - 
UNIOESTE
Paulo Sérgio Wolff
Reitor 

  Testemunhas:

Marco Antônio Ramos 
RG 13.859.513-7-PR
SEAP/DETO

Fernando Augusto Lewek
RG 64474880-PR
Maxifrota Serv. de Manut. de Frota Ltda.
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Conceito 
 
O Sistema Integrado Nutricash (SIN) é a aplicação web desenvolvida pela Nutricash para a gestão de todos 
os seus produtos e compartilhada pelos seus públicos de interesse. Dessa forma, o ambiente virtual do SIN 
é comum a clientes, credenciados e colaboradores da empresa, sendo personalizado a partir dos 
parâmetros definidos no perfil de acesso. 
 
Dessa forma, a partir da configuração do cadastro do cliente na base de dados da Nutricash, o usuário terá 
acesso apenas às funcionalidades associadas aos produtos vinculados ao seu contrato. Para tanto, a 
permissão de acesso ao sistema é restrita, sendo feita apenas mediante a digitação de login e senha. 
 
 
 
 

COMO TER ACESSO AO SISTEMA 
 
 

Página de acesso 
 
O acesso ao Sistema Integrado Nutricash é realizado através da digitação do endereço 
www.nutricash.com.br/sin. Também disponibilizamos links rápidos de acesso no site institucional 
www.nutricash.com.br ou no site do produto www.maxifrota.com.br. Em ambos, o acesso ao sistema pode 
ser feito através de link indicado na própria página inicial ou na seção Empresas > Acesso ao SIN. 
 

Login e senha 
 
O acesso ao SIN é feito através de login e senha. Ambos são de uso pessoal e intransferível, criados no 
momento de implantação do contrato pelo consultor técnico da Nutricash. Em caso de esquecimento da 
senha, o usuário tem a possibilidade de resgatá-la através do e-mail informado no cadastro. 
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Permissões de acesso 
 
O gestor principal da frota poderá solicitar a criação de diferentes perfis de acesso para contemplar outros 
funcionários, conforme necessidades da sua operação. Para tanto, a solicitação da criação dos novos 
acessos deverá ser passada para o consultor técnico através do preenchimento de planilha padrão 
disponibilizada no momento do treinamento, que criará os logins de acordo com as permissões de acesso 
solicitadas. 
 

CONHECENDO O MENU 

 
 
Ao entrar no sistema, o gestor vai encontrar ao lado esquerdo, logo abaixo da logomarca da Nutricash, o 
menu vertical de navegação que contempla, dentre opções principais e secundárias, as perspectivas de 
Cadastro, Movimentação, Relatório, Manutenção, Consulta e Alçadas. Dentro de cada uma dessas 
funcionalidades do menu estarão todas as ferramentas do sistema necessárias para a gestão da 
manutenção. 

 
Tela inicial do sistema 

 
 
O menu principal da operação do produto MaxiFrota Gestão de Manutenção é acessado através da opção 
“Manutenção”. É subdividido em 10 seções pelas quais o gestor desenvolve as operações de 
gerenciamento da manutenção do veículo dos três módulos que compõem o produto: Manutenção, Pneus 
e Estoque e compras. 
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O menu acima se refere a clientes que possuem contratado os três módulos do produto. A depender da 
negociação que foi firmada em sua empresa, algumas opções do menu poderão estar desabilitadas. 
 
 

 
Orçamento 
 
Seção pela qual é realizado todo o processo de cotação e negociação com um ou mais fornecedores para a 
aquisição de peças e/ou realização de serviços no veículo.  
 

 
 
Código Transação 
 
Após a finalização de um serviço e/ou compra, o cliente deverá acessar esta seção para geração de um 
código de transação. Apenas após a geração desse código, o credenciado poderá realizar a transação. 
 
  
 

Movimentação 
 
Nesta seção, o cliente consegue visualizar todas as transações que já foram realizadas. 
Para realizar a busca, é preciso selecionar um período de consulta, podendo ainda filtrar por credenciado. 
 

Manutenção Vencida 
 
Seção que visualiza os veículos com manutenção preventiva pendente e reinicia o plano de manutenção 
reincluindo o veículo no processo de chamado. 
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MÓDULO DE MANUTENÇÃO 
 
 
 

Fluxo das atividades 
 
As principais atividades do gerenciamento da manutenção de veículos se concentram no processo de 
relacionamento com as oficinas. O processo pode ser iniciado em virtude de alertas emitidos por 
planejamentos de manutenção preventiva ou ocorrências de manutenção corretiva não planejadas. Veja a 
seguir uma representação sintética de como ocorre o fluxo de atividades dentro do sistema. 
 
 
 
Manutenção preventiva 
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Realização do serviço 

 
 
 
 
 
 
 
 
Realização da transação 
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Análise de orçamento 
 
Após o recebimento de uma ou mais respostas de orçamento, esse é o momento de analisar as propostas 
e iniciar, de fato, o processo de decisão pelo fornecedor. Na tela do orçamento, você encontrará os 
seguintes ÍCONES na parte superior: 
 

 

 
 
Entrada: Informações do veículo em orçamento 
Itens: Campo para inclusão de novos itens para orçamento, se necessário 
Anexo: Possibilidade de anexar algum arquivo para visualização do credenciado 
Credenciado: Possibilidade de encaminhar o orçamento para um ou mais credenciados tela de orçamento 
é dividida nas seguintes partes: 
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Itens de orçamento – Nessa seção são apresentados todos os detalhes dos itens que estão sendo orçados, 
seus serviços atrelados e ainda os dados do veículo correspondente. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Credenciados participantes – Listagem dos credenciados que receberam o orçamento. Na tabela, é 
possível determinar uma data limite para a resposta do credenciado, verificar o valor total do orçamento, 
bem como acompanhar a quantidade absoluta e relativa dos itens que foram respondidos. É possível saber  
Também a quantidade de itens não atendidos que são aqueles que o credenciado não tem capacidade de 
fornecer, por exemplo, devido à ausência no estoque. 
 
 
 
 
 
 
Pedidos de compra emitidos – Nesta seção, são listados um ou mais credenciados que tiverem itens 
selecionados dentre as opções oferecidas pelas oficinas participantes da cotação. Observe que há uma 
coluna que sinaliza o status em questão do pedido. No exemplo abaixo, o pedido está aguardando a 
aprovação, que é feita clicando no botão logo abaixo. 
 

 

 
 
Aprovações – Neste campo, aparecem os registros das aprovações/reprovações dos pedidos, informando 
qual foi o usuário, a data, hora e a observação redigida pelo mesmo. O sistema possibilita a determinação 
de uma quantidade mínima necessária de usuários aprovadores dos pedidos. 
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Na tela de visão do orçamento, o gestor irá se deparar ainda com botões que lhe permitem executar 
determinadas ações, a saber: 
 
Comparar – Botão que acessa a visualização dos itens orçados, possibilitando a comparação das respostas 
dos credenciados participantes da cotação. Através dessa tela, é possível iniciar negociações com os 
fornecedores, bem como determinar quais os itens que serão adquiridos. A explicação detalhada das 
funcionalidades dessa seção é apresentada no tópico a seguir. 
 
Aprovar Pedido Compra – Este botão aparece quando for selecionado um item da(s) proposta(s) 
apresentada(s) pelo(s) fornecedor(es), para a aprovação do pedido. 
 
Reprovar Pedido Compra – Este botão aparece quando for selecionado um item da(s) proposta(s) 
apresentada(s) pelo(s) fornecedor(es), possibilitando a reprovação do pedido. 
 
Devolver – Caso seja necessário retornar o orçamento para o credenciado que o gerou, em caso de 
necessidades de ajustes, inclusões ou retificações. 
 
Cancelar orçamento – Caso haja desistência do orçamento em questão.  
 
 
Na coluna “Posse”, é apresentada de quem é a responsabilidade para fazer atualizações. Já na coluna 
“Status”, é apresentada a posição momentânea do orçamento, que poderá ser uma das opções listadas a 
seguir: 
 

STATUS DESCRIÇÃO 

Aguardando 
vistoria 

O orçamento está aguardando aprovação técnica do perfil 
vistoriador. 

Aprovação de 
pedidos 

O orçamento está pendente da aprovação de pelo menos um dos 
perfis de aprovadores. 

Concluído O orçamento foi finalizado. 

Cancelado Houve desistência do orçamento. 

Em andamento O orçamento foi criado e se encontra disponível para a análise. 

Em orçamento 
O orçamento se encontra em processo de cotação com outros 
credenciados. 

Em pedido Foi emitido pedido de compra de peças e serviços (aprovado o 
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orçamento).  

 
Aquisição de peças e serviços 
Após analisar o orçamento, comparar com outras oficinas e negociar as condições comerciais, é chegado o 
momento de efetuar o pedido de compra. 
 
Clicando no botão COMPARAR, você terá a visualização comparativa de todos os itens e peças disponíveis 
para aquisição. A seleção dos itens desejados é feita pelo ícone CARRINHO DE COMPRAS. Você pode 
selecionar todos os itens de um fornecedor ou itens aleatórios de diferentes credenciados. Neste último 
caso, será gerado um pedido de compra para cada fornecedor.  
 

 
 
Como apresentado no tópico 7.4.3, o sistema lhe apresenta as melhores alternativas de compras 
sinalizando-as na cor verde, a partir da escolha de um critério no campo específico. Você poderá selecionar 
automaticamente as melhores opções clicando no ícone CARRINHO DE COMPRAS apresentado na tabela 
“Critério”. 
 

 
 
A cada escolha de item a ser adquirido, o mesmo será listado logo abaixo da tabela na seção “Itens 
Selecionados”. Para gerar o pedido de compra, basta clicar no botão SOLICITAR PEDIDO COMPRA. 
 
 
 
 

Aquisição de todos os 
itens do fornecedor Aquisição de todas as 

peças do fornecedor 

Aquisição de 
peça específica 

Aquisição de peça + 
serviço específico 
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Automaticamente, o pedido de compra gerado aparecerá na seção “Pedidos de Compras Emitidos” na tela 
de resumo do orçamento. Para confirmar a solicitação de compra, é preciso clicar no botão APROVAR 
PEDIDO COMPRA. 
 

 
 
 
 
Na seção “Aprovações”, os registros das aprovações são guardados em um histórico para 
acompanhamento pelo gestor.  
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ACOMPANHAMENTO DA OPERAÇÃO 
 
 

Relatórios 
 
O sistema disponibiliza diferentes relatórios para o gerenciamento da manutenção de sua frota. Os 
relatórios podem ser acessados através da opção RELATÓRIO > MAXIFROTA > MANUTENÇÃO. 
 
Alguns relatórios oferecem a possibilidade de seleção do formato em que será gerado (XLS ou PDF). Há 
ainda opções de pesquisa e filtros para a visualização do relatório conforme a sua necessidade. 
 
Confira abaixo um breve descritivo sobre o que corresponde cada relatório. 
 

RELATÓRIO DESCRIÇÃO 

Orçamento Este relatório apresenta as informações dos credenciados 
participantes da cotação. 

Fechamento Peça Relatório informa todas as peças adquiridas no fechamento. 

Fechamento Serv. Relatório informa todos os serviços realizados no 
fechamento. 

Manutenção Fech. Relatório traz todas as informações do fechamento de lote. 

Planejamento OS Relatório com as informações das manutenções realizadas 
pelo planejamento. 

Resumo Manut. Relatório em gráfico que traz indicadores da operação. 

Serviços Forne. Informa os serviços realizados dentro do período consultado. 

Peças Adquiridas Traz as peças adquiridas no período consultado. 

Serviços Tempo Relatório apresenta as peças e tempo informado para a 
substituição. 

Gastos Cred. Este relatório apresenta histórico de negociação com os 
credenciados. 

Gastos G. Peça Este relatório apresenta histórico de negociação das peças 
adquiridas. 

Hist. Financeiro Histórico de gastos com peças e serviços realizados dentro do 
período informado. 

Mapa Financeiro Traz as informações apresentadas em CONSULTAS > MAPA 
FIN. 
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CONTATOS: 
 

 

PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MAXIFROTA 
 

4002.2020 (Capitais) 
0800 284 8500 (Demais localidades) 

 
nutricash@nutricash.com.br 

Site institucional: www.nutricash.com.br 
Site do produto: www.maxifrota.com.br 
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Apresentação

Olá! Este é o Manual do Gestor do produto MaxiFrota Gestão de Manutenção. Um
documento que foi cuidadosamente elaborado para lhe auxiliar na navegação do
nosso sistema da forma mais prática e simples. Seguindo atentamente todo o passo a
passo detalhado nesse guia, você poderá navegar naturalmente em nosso sistema e
explorar todos os benefícios que o MaxiFrota Gestão de Manutenção proporciona
para a sua empresa e o seu dia a dia.

Para facilitar a sua experiência no sistema, procuramos adotar uma linguagem clara e
objetiva do conteúdo que permita a assimilação das informações essenciais sem
prejuízo na sua compreensão. Contudo, por ser um sistema rico em funcionalidades, é
natural que algumas dúvidas ainda permaneçam, principalmente nos primeiros
acessos. Com a prática, você irá desenvolver habilidade na navegação em nossa
ferramenta. Ainda assim, permanecendo dúvidas, dispomos de canais de atendimento
24 horas por dia, 07 dias por semana, para lhe auxiliar quando você mais precisar. Não
hesite em entrar em contato.

Aproveite ao máximo este manual e boa navegação!
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Objetivos

O presente manual visa apresentar o sistema MaxiFrota Gestão de Manutenção. Este
instrumento serve como fonte de consulta para os gestores de frota, auxiliando-os nos
procedimentos operacionais e de gestão que serão realizados pela empresa no
sistema.

1.2 Organização e uso do manual

Este manual está organizado em itens com títulos numerados a fim de facilitar a
organização e localização dos conteúdos. Possui itens gerais, como esta introdução,
Apresentação do Produto, Visão Geral do Sistema, e como ter Acesso ao Sistema. Há
ainda, os itens que correspondem às funções do Sistema e Dúvidas Frequentes.

Os itens correspondentes às funções do sistema são apresentados no manual na
ordem em que aparecem visualmente nas telas do sistema, desviando-se, quando
necessário, a fim de respeitar a sequência lógica das operações.

1.3 Dúvidas e canais de atendimento

As dúvidas e sugestões sobre o presente Manual e sobre o MaxiFrota Gestão de
Manutenção podem ser direcionadas para os seguintes canais de atendimento:

Plataforma de Atendimento MaxiFrota
4002.2020 (Capitais)

0800 284 8500 (Demais localidades)

E-mail institucional: nutricash@nutricash.com.br
Site institucional: www.nutricash.com.br
Site do produto: www.maxifrota.com.br

Você tem ainda à disposição, o atendimento do consultor técnico MaxiFrota,
profissional da Nutricash responsável por prestar serviço de consultoria à sua empresa
em relação ao sistema. Via de regra, o consultor técnico é quem apresenta e entrega
este presente manual ao gestor.

1148
127

Inserido ao protocolo 15.843.489-0 por: Ricardo Andre Borges em: 31/07/2019 12:21.



MANUAL DO GESTOR
MAXIFROTA GESTÃO DE MANUTENÇÃO
V.1 – 07/12/2013

5

2. O PRODUTO

O MaxiFrota Gestão de Manutenção é uma solução direcionada às empresas que
possuem frotas de veículos independentemente do seu tamanho ou porte. Através do
sistema desenvolvido pela Nutricash, as empresas podem fazer uma gestão completa
da manutenção dos seus veículos, possibilitando a redução de custos aliada a uma
maior eficiência e praticidade nas operações.

Através do acesso ao sistema online, o gestor da frota tem à sua disposição uma
ferramenta dotada de uma série de funcionalidades que lhe auxiliarão na gestão de
manutenção dos veículos em todas as suas etapas. Dentre as principais atividades, o
MaxiFrota Gestão de Manutenção garante ao gestor a criação de planos de
manutenção, cotação e compra de peças e serviços, transação financeira, além do
acompanhamento e controle da frota através de relatórios detalhados.

A Nutricash mantém uma ampla rede credenciada de oficinas distribuídas por todas as
regiões do país que garantem o pleno atendimento e a diversidade de opções aos
clientes. A relação completa de estabelecimentos credenciados pode ser consultada no
site institucional www.nutricash.com.br ou no site do produto www.maxifrota.com.br.
Além disso, a Nutricash investe ainda em constantes melhorias no sistema a fim de
aprimorar a experiência do gestor e oferecer cada vez mais diferenciais na sua gestão.

3. VISÃO GERAL DO SISTEMA

3.1 Conceito

O Sistema Integrado Nutricash (SIN) é a aplicação web desenvolvida pela Nutricash
para a gestão de todos os seus produtos e compartilhada pelos seus públicos de
interesse. Dessa forma, o ambiente virtual do SIN é comum a clientes, credenciados e
colaboradores da empresa, sendo personalizado a partir dos parâmetros definidos no
perfil de acesso.

Dessa forma, a partir da configuração do cadastro do cliente na base de dados da
Nutricash, o usuário terá acesso apenas às funcionalidades associadas aos produtos
vinculados ao seu contrato. Para tanto, a permissão de acesso ao sistema é restrita,
sendo feita apenas mediante a digitação de login e senha.
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3.2 Privacidade e segurança

O Sistema Integrado Nutricash é uma aplicação voltada para a internet hospedada em
ambiente seguro, dispondo de servidores redundantes, backup e tráfego de
informações criptografadas. O sistema utiliza-se do protocolo HTTPS que oferece uma
camada adicional de segurança uma vez que utiliza o protocolo SSL/TLS. Essa camada
adicional permite que os dados dos nossos clientes sejam transmitidos por meio de
uma conexão criptografada pela qual é verificada a autenticidade do servidor e do
cliente por meio de certificados digitais.

A Nutricash armazena os dados dos clientes apenas para fins operacionais, não
comercializando, sobre qualquer hipótese, as suas informações. Os dados são
considerados sigilosos e protegidos sobre respaldo das principais normas e padrões
disseminados de segurança digital.

3.3 Requisitos

Por se tratar de um sistema via web, não é necessária a instalação de qualquer tipo de
software para acesso ao sistema. Recomendamos, no entanto, que a utilização do
sistema seja feita em um computador com os requisitos mínimos de configuração
listados abaixo para melhor desempenho na navegação:

• Sistema operacional: Microsoft Windows XP, 2000, Vista ou versões superiores;
• Processador: 1.3 GHz ou superior;
• Memória: 2 GB de RAM ou superior;
• Disco Rígido: 160 GB ou superior;
• Navegador: Internet Explorer ou Google Chrome.
• Resolução de tela: 1024 x 768 px (widescreen)
• Acesso à Internet com conexão banda larga de 1 mb ou superior;

Verifique também se o seu navegador está habilitado para o bloqueio de pop-ups.
Permanecendo nessa configuração, o navegador poderá bloquear a visualização de
algumas janelas do sistema.

3.4 Navegabilidade

A navegação no sistema é baseada na apresentação de uma tela com um campo de
pesquisa inicial em todas as opções do menu que possibilita a busca por registros
conforme parâmetros definidos na pesquisa. Caso não seja preenchido nenhum
campo, ao clicar no botão “Pesquisar”, serão trazidos todos os registros. Em cima do
campo de pesquisa, são apresentados ícones, quando for o caso, que dão o acesso a
diferentes funcionalidades relacionadas àquela seção.
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Exemplo: campo de pesquisa e ícone superior

Além disso, em alguns campos que oferecem mais de uma opção para seleção, o
sistema possui um recurso que localiza as opções que apresentam parte do texto na
medida em que vai sendo digitado. Essa funcionalidade é de grande valia para garantir
maior agilidade no processo operacional.

Exemplo: sugestões de busca durante a digitação

4. CONCEITOS

Para facilitar a sua operação no sistema, apresentaremos a seguir alguns conceitos
cuja familiarização se faz necessária previamente. A compreensão de determinados
termos adotados na navegação do sistema irá contribuir para a sua operação de forma
mais prática e ágil.

CONCEITO DEFINIÇÃO
Aprovador Perfil de acesso com poder de decisão final

sobre o orçamento.
Centralizador Contrato majoritário que tem o poder de
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centralizar as decisões sobre outros contratos.
Aplica-se aos casos de clientes que possuem
mais de um contrato de gestão por motivos
como controle independente por CNPJ ou
Centro de Custo.

CESVI Centro de Experimentação e Segurança Viária.
Principal centro de pesquisa do país dedicado
ao estudo da reparação automotiva.

Código Autorizador Código que deve ser gerado após finalização da
compra/serviço, e repassado ao credenciado
para a consolidação da transação financeira.

Manutenção Corretiva É aquela realizada após a ocorrência de uma
falha ou dano, visando restaurar a condição
normal do veículo.

Manutenção Preventiva É aquela realizada em antecipação a uma
ocorrência de falha ou dano, visando reduzir
ou mesmo impedir a sua aparição.

Ordem de Serviço Área do sistema para confirmação da
manutenção preventiva realizada.

Pedido de Compra Formalização da aprovação que autoriza o
credenciado a prestar o serviço.

Preço referencial O preço referencial é um serviço disponível
para contratação que informa o valor médio de
peças e serviços para fins de comparação com
os orçamentos recebidos. Utiliza a base de
dados do CESVI.

Sistema Integrado Nutricash (SIN) O SIN é o ambiente virtual desenvolvido pela
Nutricash para a gestão de seus produtos pelos
clientes, credenciados e funcionários.

Vistoriador Perfil de acesso que possui o domínio técnico
para analisar o orçamento proposto pela
oficina.

5. COMO TER ACESSO AO SISTEMA

5.1 Página de acesso

O acesso ao Sistema Integrado Nutricash é realizado através da digitação do endereço
www.nutricash.com.br/sin. Também disponibilizamos links rápidos de acesso no site
institucional www.nutricash.com.br ou no site do produto www.maxifrota.com.br. Em
ambos, o acesso ao sistema pode ser feito através de link indicado na própria página
inicial ou na seção Empresas > Acesso ao SIN.
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5.2 Login e senha

O acesso ao SIN é feito através de login e senha. Ambos são de uso pessoal e
intransferível, criados no momento de implantação do contrato pelo consultor técnico
da Nutricash. Em caso de esquecimento da senha, o usuário tem a possibilidade de
resgatá-la através do e-mail informado no cadastro.

5.3 Permissões de acesso

O gestor principal da frota poderá solicitar a criação de diferentes perfis de acesso para
contemplar outros funcionários, conforme necessidades da sua operação. Para tanto, a
solicitação da criação dos novos acessos deverá ser passada para o consultor técnico
através do preenchimento de planilha padrão disponibilizada no momento do
treinamento, que criará os logins de acordo com as permissões de acesso solicitadas.

6. CONHECENDO O MENU

Ao entrar no sistema, o gestor vai encontrar ao lado esquerdo, logo abaixo da
logomarca da Nutricash, o menu vertical de navegação que contempla, dentre opções
principais e secundárias, as perspectivas de Cadastro, Movimentação, Relatório,
Manutenção, Consulta e Alçadas. Dentro de cada uma dessas funcionalidades do menu
estarão todas as ferramentas do sistema necessárias para a gestão da manutenção.
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Tela inicial do sistema

O menu principal da operação do produto MaxiFrota Gestão de Manutenção é
acessado através da opção “Manutenção”. É subdividido em 10 seções pelas quais o
gestor desenvolve as operações de gerenciamento da manutenção do veículo dos três
módulos que compõem o produto: Manutenção, Pneus e Estoque e compras.

O menu acima se refere a clientes que possuem contratado os três módulos do
produto. A depender da negociação que foi firmada em sua empresa, algumas opções
do menu poderão estar desabilitadas.

6.1 Ordem de Serviço

Seção para os clientes que realizam serviços de manutenção em oficina interna e para
o reinício do plano de manutenção. O cliente alimenta os campos com as informações
do veículo e serviços a serem executados.

1154
127

Inserido ao protocolo 15.843.489-0 por: Ricardo Andre Borges em: 31/07/2019 12:21.



MANUAL DO GESTOR
MAXIFROTA GESTÃO DE MANUTENÇÃO
V.1 – 07/12/2013

11

6.2 Peça

Esta seção é destinada ao cadastro das peças adquiridas pelo cliente que irão compor
o estoque criado previamente. Ao realizar o cadastro, o cliente deverá detalhar qual o
grupo, tipo, fabricante, bem como a quantidade mínima e ideal desta em seu estoque.

6.3 Plano Manutenção

Para a realização de manutenção preventiva, o cliente deverá criar os planos de
manutenção nesta seção. Para isso, deverá criar um plano informando os dados
preventivos e de alerta. Em seguida, deve-se inserir os carros e serviços específicos do
plano em questão.

6.4 Pneu

Seção correspondente à gestão do módulo de pneus. Nela, o cliente cadastra pneus e
realiza movimentações como: encaminhamento para instalação, reforma, conserto,
descarte etc.

6.5 Estoque

Nesta seção, o cliente pode criar estoques específicos por categoria e realizar o
controle da entrada e saída de peças destes.

6.6 Orçamento

Seção pela qual é realizado todo o processo de cotação e negociação com um ou mais
fornecedores para a aquisição de peças e/ou realização de serviços no veículo.

6.7 Código Transação

Após a finalização de um serviço e/ou compra, o cliente deverá acessar esta seção para
geração de um código de transação. Apenas após a geração desse código, o
credenciado poderá realizar a transação.

6.8 Planejamento OS*

Esta opção do menu tem funcionalidade apenas para clientes que contrataram o
produto até setembro de 2013. Com melhorias aplicadas no sistema nesse mesmo
mês, a lógica do operação foi simplificada para novos clientes, tornando desnecessária
esta opção.
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6.9 Movimentação

Nesta seção, o cliente consegue visualizar todas as transações que já foram realizadas.
Para realizar a busca, é preciso selecionar um período de consulta, podendo ainda
filtrar por credenciado.

6.10 Manutenção Vencida

Seção que visualiza os veículos com manutenção preventiva pendente e reinicia o
plano de manutenção reincluindo o veículo no processo de chamado.

7. MÓDULO DE MANUTENÇÃO

7.1 Fluxo das atividades

As principais atividades do gerenciamento da manutenção de veículos se concentram
no processo de relacionamento com as oficinas. O processo pode ser iniciado em
virtude de alertas emitidos por planejamentos de manutenção preventiva ou
ocorrências de manutenção corretiva não planejadas. Veja a seguir uma representação
sintética de como ocorre o fluxo de atividades dentro do sistema.

7.1.1 Manutenção preventiva
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7.1.2 Realização do serviço

7.1.3 Realização da transação

7.2 Configurações gerais do sistema

7.2.1 Parâmetros da operação

Na opção do menu lateral MOVIMENTAÇÃO > PARÂMETROS OPERAÇÃO, você tem a
autonomia de decidir algumas regras de utilização do sistema. Para o produto
MaxiFrota estão de Manutenção, o gestor tem a possibilidade de configurar os
seguintes parâmetros:

Permitir fluxo vistoriador – Nesse parâmetro, o gestor define se algum dos contatos
cadastrados será o vistoriador do orçamento. Caso sim, o orçamento encaminhado
pelo credenciado será recebido, primeiramente, pelo perfil do vistoriador para sua
aprovação técnica.
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Exibir preço de referência CESVI – Os clientes que contratarem o serviço de preço
referencial, podem optar neste parâmetro pela visualização ou não do valor de
referência na tabela comparativa de orçamentos.

Permitir placa de veículos duplicadas – Essa função permite que sejam cadastrados
veículos com a mesma placa de veículo para operações específicas.

Prazo de resposta do credenciado – Esta configuração possibilita que o gestor defina
um tempo de resposta máximo para o retorno dos orçamentos solicitados.

Intervalo de tempo entre as manutenções – Este parâmetro permite que o gestor
defina um intervalo mínimo de tempo entre uma manutenção e outra no veículo.

7.2.2 Cadastro de veículos

Você deve realizar também o cadastro dos veículos de sua frota no sistema. Esta etapa
é feita na opção CADASTRO > VEÍCULO do menu lateral. Ao acessar esta seção,
aparecerá como padrão um campo de pesquisa. Clique no ícone NOVO na parte
superior.

Os dados para cadastro são bastante simples e intuitivos. As informações obrigatórias
estão sinalizadas em negrito.
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7.2.3 Delimitação de preços

Dentre as configurações gerais do sistema, o gestor pode parametrizar os valores
máximos de preço que está disposto a pagar por peça ou serviço. A configuração é
feita acessando a opção do menu lateral CADASTRO > CLIENTE.

Nesta tela são apresentados os dados gerais do cliente. A configuração é feita através
de dois ícones: PREÇO PEÇA e HH SERVIÇO.

Determina o preço máx. por
quantidade de serviçoDetermina o preço

mín. e máx. o por peça
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Ao clicar no ícone PREÇO PEÇA, por exemplo, abrirá uma tela em que o gestor deverá
clicar no ícone NOVO para incluir uma nova delimitação de preços.

O gestor poderá determinar a faixa de valor permitida para um grupo de peça, uma
peça específica, um tipo de veículo ou um determinado credenciado. Caso não sejam
preenchidos os campos, a regra valerá para todas as peças, automóveis e
credenciados. No exemplo abaixo, a regra foi determinada para um grupo de peça.

Caso um orçamento seja respondido com um valores que fujam aos parâmetros
estabelecidos, na tabela do orçamento irá aparecer o ícone de um CARRINHO DE
COMPRAS com uma exclamação de alerta       .  Além disso, o item em questão estará
sinalizado na cor vermelha.

A mesma lógica de parametrização é aplicada no ícone HH SERVIÇO que determina o
preço máximo por quantidade de serviço.

7.3 Como criar um plano de manutenção preventiva

7.3.1 Cadastrar novo plano

Para criar um novo plano de manutenção preventiva, acesse a opção MANUTENÇÃO >
PLANO MANUTENÇÃO do menu lateral.
Em seguida, clique no ícone NOVO na parte superior ao campo de pesquisa.
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Preencha os campos da tela abaixo, seguindo as seguintes orientações:

Descrição: título para o plano de manutenção preventiva (Ex: Revisão 10.000 km)
Km Preventivo: Km em que o veículo deverá fazer a manutenção (Ex: 10.000 km)
Km Alerta: Km para envio de um e-mail de alerta em virtude da proximidade da
quilometragem para manutenção (Ex: 9.500 km)
Dia preventivo: Período de dias em que o veículo deverá a fazer manutenção (Ex: 180
dias)
Dia Alerta: Período de dias para envio de um e-mail de alerta em virtude da
proximidade de dias para manutenção (Ex: 150 dias)
Status: Se o plano está vigente (ativo) ou não (inativo)
Tipo KM: “Hodômetro” se for considerada a quilometragem de momento do veículo
ou “KM percorrida”, se for considerado um ciclo de quilometragem. Nesse caso, deve-
se definir se o chamado é periódico e qual a referência de quilometragem (inicial ou
atual).
Observações: campo em aberto para detalhamento de alguma especificidade do plano

7.3.2 Consultar planos

Para consultar o plano, basta utilizar o campo de pesquisa, conforme orientações de
navegabilidade do item 3.4. A busca pode ser feita utilizando os campos para filtros ou,
simplesmente, clicando no botão PESQUISAR que serão listados todos os planos
criados.
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Para acessar o plano, basta clicar sobre o seu nome. Ao entrar no plano, você poderá
alterar seu cadastro inicial, como também continuar a configuração definindo serviços
e veículos atrelados ao plano.

7.3.3 Associar serviços e veículos ao plano

Nesta etapa, você irá definir quais veículos que irão fazer parte deste plano de
manutenção preventiva e, em seguida, quais os serviços de manutenção que este
plano contempla.

Feito o cadastro dos veículos, você pode agora inserir aqueles que irão integrar o plano
de manutenção criado. Volte à tela do plano criado e clique no ícone veículos.
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Em seguida, clique no botão NOVO para inserir veículos. Na nova tela, você poderá
buscar um veículo específico cadastrado usando o campo de pesquisa ou clicar no
botão PESQUISAR que serão listados todos os veículos cadastrados.

Selecione na coluna CÓDIGO os veículos que irão integrar o plano e determine qual o
seu período de vigência. Caso o período seja padrão para todos os veículos, preencha o
campo da parte superior que irá valer para todos os veículos selecionados. Ao final,
clique no botão INCLUIR localizado na parte inferior, ao final da listagem.

Para a associação de serviços, volte à tela do plano de manutenção em questão e
clique no ícone SERVIÇOS.
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Clique no ícone NOVO e selecione o grupo que engloba o serviço necessário. Após
escolha do grupo, pesquise pela peça no nosso banco de dados, clicando na lupa. Por
fim, defina qual a ação que será feita com a peça selecionada. Ao concluir, clique em
incluir. Posteriormente, você poderá incluir novos serviços repetindo o processo.

No exemplo abaixo, definimos que o plano irá realizar a troca do hidrovácuo, peça
associada ao grupo freio.

Após esta etapa, o processo de criação do plano de manutenção preventiva está
concluído.

7.3.4 Identificar veículos com a manutenção preventiva vencida

Na medida em que os alertas começam a ser emitidos informando a necessidade de
manutenção preventiva, os veículos em questão passam a ser visualizados na opção
MANUTENÇÃO > MANUTENÇÃO VENCIDA do menu lateral.
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7.3.5 Informar a realização da manutenção preventiva

Para avisar ao sistema que uma manutenção preventiva foi concluída, você deve
acessar a opção MANUTENÇÃO > MANUTENÇÃO VENCIDA, onde são apresentados os
veículos com manutenção pendente. Em seguida, selecione o veículo e clique em
GERAR OS (Ordem de Serviço).

Ao clicar em GERAR OS, o sistema irá criar automaticamente uma ordem de serviço
para o veículo em questão. Para visualizá-la, você deve acessar a opção MANUTENÇÃO
> ORDEM DE SERVIÇO do menu lateral e utilizar o campo de pesquisar para localizar a
ordem de serviço criada.
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Na tela da Ordem de serviço, você deverá informar a “Km Atual” o “período” em que
foi realizada e, por fim, alterar o status para “Fechada”. Além disso, você pode
também inserir observações.
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7.4 Como fazer orçamento com oficinas

7.4.1 Abertura de orçamento

7.4.1.1 Criação de orçamento pelo gestor

Para situações de manutenção preventiva ou corretiva, o fluxo para fazer um
orçamento é o mesmo. A opção do menu lateral destinado ao relacionamento com os
credenciados é MANUTENÇÃO > ORÇAMENTO.

O sistema dá a autonomia para o gestor criar uma solicitação de orçamento e
encaminhar para diferentes oficinas. Nesse caso, a abertura de um novo orçamento é
feita clicando no botão NOVO.

Na nova tela, você deverá preencher os campos em branco com as informações
relacionadas ao veículo, conforme modelo abaixo. Os campos em cinza preenchidos
automaticamente após a inserção da placa do veículo com permissão para
manutenção.
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Após informar os dados do veículo, o próximo passo é dizer o que precisa ser feito.
Para incluir peças e serviços no orçamento, você deverá voltar à tela inicial da opção
MANUTENÇÃO > ORÇAMENTO e utilizar o campo de pesquisa para localizar o
orçamento criado. Encontrado o orçamento, clique sobre o código.

Revisão freios
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Em seguida, clique no ícone ITENS para iniciar a inclusão de peças e serviços.

Preencha os campos em questão com a informação das peças e serviços. As
informações a serem inseridas são bastante simples e intuitivas. A seguir, clique em
ADICIONAR. Você poderá inserir mais peças e serviços, bastando repetir o processo.

Após essa etapa, o orçamento estará finalizado. Para encaminhá-lo a um ou mais
credenciados, você deverá voltar para a tela do orçamento. Perceba que o item
adicionado aparece listado e que o ícone CREDENCIADO surgiu na parte superior.
Clique nele para poder selecionar o(s) credenciado(s) para quem você deseja
encaminhar o orçamento.
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Utilize o campo de pesquisa para localizar o(s) credenciado(s) para o envio. Você
poderá selecionar mais de uma oficina ao mesmo tempo. Clique em ADICIONAR.
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Os credenciados aparecerão listados abaixo. Nesse momento, você pode ainda optar
por excluir algum cliente selecionado. Em seguida, clique em FINALIZAR. Após essa
etapa, a oficina receberá um e-mail com a solicitação do orçamento.

7.4.1.2 Criação do orçamento pelo credenciado

Via de regra, os orçamentos são abertos pela oficina para qual o veículo é direcionado,
que irá fazer a avaliação da manutenção necessária. O gestor da frota receberá um
aviso por e-mail informando que há um novo orçamento aberto. Para esse caso, o
gestor deverá usar os campos de pesquisa da opção MANUTENÇÃO > ORÇAMENTO
para localizar o orçamento recebido. No e-mail é informado o número do orçamento
que simplifica a busca pelo mesmo. Ao encontrá-lo, clique sobre o código para
visualizar o orçamento criado pelo credenciado.
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No caso de orçamentos criados pelo gestor e encaminhados para a(s) oficina(s), a
emissão de respostas pelo(s) credenciado(s) serão avisadas por e-mail e então seguirão
o mesmo fluxo demonstrado nesse tópico.

7.4.2 Análise de orçamento

Após o recebimento de uma ou mais respostas de orçamento, esse é o momento de
analisar as propostas e iniciar, de fato, o processo de decisão pelo fornecedor. Na tela
do orçamento, você encontrará os seguintes ÍCONES na parte superior:

Entrada: Informações do veículo em orçamento
Itens: Campo para inclusão de novos itens para orçamento, se necessário
Anexo: Possibilidade de anexar algum arquivo para visualização do credenciado
Credenciado: Possibilidade de encaminhar o orçamento para um ou mais credenciados
(mesmo processo descrito em 7.4.1.1)
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A tela de orçamento é dividida nas seguintes partes:

Itens de orçamento – Nessa seção são apresentados todos os detalhes dos itens que estão sendo orçados, seus serviços atrelados e ainda os
dados do veículo correspondente.

Credenciados participantes – Listagem dos credenciados que receberam o orçamento. Na tabela, é possível determinar uma data limite para a
resposta do credenciado, verificar o valor total do orçamento, bem como acompanhar a quantidade absoluta e relativa dos itens que foram
respondidos. É possível saber também a quantidade de itens não atendidos que são aqueles que o credenciado não tem capacidade de
fornecer, por exemplo, devido à ausência no estoque.
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Pedidos de compra emitidos – Nesta seção, são listados um ou mais credenciados que tiverem itens selecionados dentre as opções oferecidas
pelas oficinas participantes da cotação. Observe que há uma coluna que sinaliza o status em questão do pedido. No exemplo abaixo, o pedido
está aguardando a aprovação, que é feita clicando no botão logo abaixo.

Aprovações – Neste campo, aparecem os registros das aprovações/reprovações dos pedidos, informando qual foi o usuário, a data, hora e a
observação redigida pelo mesmo. O sistema possibilita a determinação de uma quantidade mínima necessária de usuários aprovadores dos
pedidos, a ser explicada no tópico 7.5.
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Na tela de visão do orçamento, o gestor irá se deparar ainda com botões que lhe
permitem executar determinadas ações, a saber:

Comparar – Botão que acessa a visualização dos itens orçados, possibilitando a
comparação das respostas dos credenciados participantes da cotação. Através dessa
tela, é possível iniciar negociações com os fornecedores, bem como determinar quais
os itens que serão adquiridos. A explicação detalhada das funcionalidades dessa seção
é apresentada no tópico a seguir.

Aprovar Pedido Compra – Este botão aparece quando for selecionado um item da(s)
proposta(s) apresentada(s) pelo(s) fornecedor(es), para a aprovação do pedido.

Reprovar Pedido Compra – Este botão aparece quando for selecionado um item da(s)
proposta(s) apresentada(s) pelo(s) fornecedor(es), possibilitando a reprovação do
pedido.

Devolver – Caso seja necessário retornar o orçamento para o credenciado que o
gerou, em caso de necessidades de ajustes, inclusões ou retificações.

Cancelar orçamento – Caso haja desistência do orçamento em questão.

7.4.3 Comparação entre oficinas

Ao clicar no botão COMPARAR, o gestor irá se deparar com uma das telas mais
importantes do sistema. Este ambiente é rico em funcionalidades para auxiliar a
tomada de decisão mais eficiente a partir da análise comparativa entre orçamentos e
processos de negociação com as oficinas.

A tela está subdividida em 05 seções com funcionalidades distintas, a saber:

Filtros – Este campo possibilita que você realize pesquisas no orçamento utilizando as
opções de filtros apresentadas.
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Colunas a serem visualizadas – Nesta seção você pode determinar qual a riqueza de
detalhes a serem apresentados na tabela conforme os seus interesses de comparação.

Critério – Esta seção possibilita que você destaque na tabela na cor verde, os itens que
apresentam a melhor opção de compra conforme o critério selecionado. O carrinho de
compras no canto superior direito possibilita que você realize automaticamente a
compra dos itens de acordo com o critério escolhido.

Análise Resumo – Nesta tabela, você tem uma visão resumida dos preços praticados
por cada um dos fornecedores. Na última coluna, é possível visualizar se o preço em
questão refere-se ao atendimento integral dos itens solicitados no orçamento ou não.

1176
127

Inserido ao protocolo 15.843.489-0 por: Ricardo Andre Borges em: 31/07/2019 12:21.



MANUAL DO GESTOR
MAXIFROTA GESTÃO DE MANUTENÇÃO
V.1 – 07/12/2013

33

Tabela com orçamentos – Os itens que compõem o orçamento e todos os seus detalhes são apresentados em linhas, enquanto que os
credenciados participantes são apresentados nas colunas, diferenciando-se por cores. Quanto maior o número de respostas de oficinas e
colunas selecionadas para visualização, mais extensa será a tabela horizontalmente. Contudo, basta colocar o mouse sobre o dado que abrirá
uma caixa com o nome do item correspondente.

Exemplo – Comparativo entre duas oficinas

*Serviço contratado à parte

Relação das peças e
serviços orçados

Preço
Referencial*

Orçamento do
Credenciado 01

Orçamento do
Credenciado 02
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7.4.4 Negociação com oficinas

O sistema MaxiFrota possibilita que o gestor possa negociar o orçamento recebido do
credenciado, buscando melhores alternativas de preços. Para tanto, acesse a tela com
os orçamentos através do botão COMPARAR e, em seguida, clique no ícone CIFRÃO,
localizado abaixo do carrinho de compras. Você pode negociar qualquer item listado
no orçamento.

Ao clicar no cifrão, aparecerá uma caixa de texto onde o gestor poderá redigir seu
motivo de negociação. Ao clicar no botão NEGOCIAR, sua mensagem será
encaminhada ao credenciado que receberá um aviso por e-mail.

Ao abrir uma primeira negociação, no campo de “Credenciados Participantes”, irá
aparecer o ícone CIFRÃO na coluna “Negociação” central. Além disso, o status da
negociação também passará a ser informado na última coluna. Novas negociações
poderão ser realizadas, clicando no ícone CIFRÃO e preenchendo a caixa de texto.

Negocia os
itens
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Você poderá acompanhar o histórico das negociações acessando a tabela comparativa
de orçamentos pelo botão COMPARAR. Abaixo dos carrinhos de compras, irá aparecer
um ícone de um RELÓGIO.

Clicando nele, abrirá uma janela com o registro de toda a negociação.

7.4.4.1 Preço referencial

O MaxiFrota Gestão de Manutenção, em parceria com o CESVI, oferece aos seus
clientes a possibilidade de contratação do serviço de preço referencial. Esta

Status da
negociação

Abertura de nova
negociação

14
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ferramenta possibilita ao gestor um importante argumento para a negociação com as
oficinas e, consequentemente, a redução de custos com a manutenção de veículos.

Na tabela do preço referencial, o cliente consegue visualizar a faixa de preço praticada
no mercado da peça em questão e ter a noção se os valores dos orçamentos estão
condizentes com a realidade. Da mesma forma, é informado o homem/hora
necessário para cada serviço, possibilitando a comparação com os preços passados.

Outra informação importante trazida pelo banco de dados do CESVI é o Partnumber,
código identificador da peça em questão junto às montadoras.

7.4.5 Acompanhamento do orçamento

Você poderá acompanhar o status dos seus orçamentos através do campo de pesquisa
acessado pela opção do menu lateral MANUTENÇÃO > ORÇAMENTO. Utilize as opções
de busca para localizar um orçamento que você deseja acompanhar. Clicando em
PESQUISAR sem preencher nenhum campo, todos os orçamentos serão trazidos na
busca.
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Na coluna “Posse”, é apresentada de quem é a responsabilidade para fazer
atualizações. Já na coluna “Status”, é apresentada a posição momentânea do
orçamento, que poderá ser uma das opções listadas a seguir:

STATUS DESCRIÇÃO
Aguardando

vistoria
O orçamento está aguardando aprovação técnica do perfil
vistoriador.

Aprovação de
pedidos

O orçamento está pendente da aprovação de pelo menos um dos
perfis de aprovadores.

Concluído O orçamento foi finalizado.
Cancelado Houve desistência do orçamento.

Em andamento O orçamento foi criado e se encontra disponível para a análise.

Em orçamento O orçamento se encontra em processo de cotação com outros
credenciados.

Em pedido Foi emitido pedido de compra de peças e serviços (aprovado o
orçamento).

7.5 Como comprar peças e serviços

7.5.1 Aquisição de peças e serviços

Após analisar o orçamento, comparar com outras oficinas e negociar as condições
comerciais, é chegado o momento de efetuar o pedido de compra.

Clicando no botão COMPARAR, você terá a visualização comparativa de todos os itens
e peças disponíveis para aquisição. A seleção dos itens desejados é feita pelo ícone
CARRINHO DE COMPRAS. Você pode selecionar todos os itens de um fornecedor ou
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itens aleatórios de diferentes credenciados. Neste último caso, será gerado um pedido
de compra para cada fornecedor.

Como apresentado no tópico 7.4.3, o sistema lhe apresenta as melhores alternativas
de compras sinalizando-as na cor verde, a partir da escolha de um critério no campo
específico. Você poderá selecionar automaticamente as melhores opções clicando no
ícone CARRINHO DE COMPRAS apresentado na tabela “Critério”.

A cada escolha de item a ser adquirido, o mesmo será listado logo abaixo da tabela na
seção “Itens Selecionados”. Para gerar o pedido de compra, basta clicar no botão
SOLICITAR PEDIDO COMPRA.

Aquisição de todos os
itens do fornecedorAquisição de todas as

peças do fornecedor

Aquisição de
peça específica

Aquisição de peça +
serviço específico
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Automaticamente, o pedido de compra gerado aparecerá na seção “Pedidos de
Compras Emitidos” na tela de resumo do orçamento. Para confirmar a solicitação de
compra, é preciso clicar no botão APROVAR PEDIDO COMPRA.

Na seção “Aprovações”, os registros das aprovações são guardados em um histórico
para acompanhamento pelo gestor. O sistema possibilita que o gestor determine uma
quantidade mínima de usuários aprovadores para poder efetivar a aprovação do
pedido. A configuração da quantidade de aprovadores será apresentada no tópico a
seguir.

7.5.2 Alçadas

As aprovações de pedidos de compra seguem as configurações de alçadas
determinadas previamente na opção do menu lateral ALÇADAS > ALÇADA
MANUTENÇÃO. Clique em NOVO para criar um novo grupo.
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Você poderá parametrizar quantas alçadas forem necessárias para a operação, bem
como a faixa de valor de aprovação permitida para determinado grupo. Preencha os
campos em questão e em seguida clique em INCLUIR.

Para determinar quais os usuários que irão compor o grupo de alçada criado, você
deverá utilizar o campo de pesquisa da seção e localizar a alçada gerada. Clique sobre
o número da alçada.

Na nova tela, clique no ícone CONTATO.
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Clique no ícone NOVO e em seguida selecione os contatos previamente cadastrados
que você deseja inserir. Por fim, clique em INCLUIR.

De acordo com o valor do pedido de compra, será necessária a aprovação da alçada
correspondente à faixa de valor e da respectiva quantidade de aprovadores
determinada no cadastro.

7.6 Como efetuar o pagamento à oficina

Após aprovação do pedido de compra, o credenciado receberá um e-mail informando
que está autorizada a execução do serviço. Quando a oficina informar a finalização do
serviço no sistema, o cliente será avisado por e-mail.

Para firmar a transação financeira, o gestor deverá acessar a opção do menu lateral
MANUTENÇÃO > CÓDIGO TRANSAÇÃO
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Nesta tela, o gestor deve localizar o pedido de compra através da lupa.

Clique em PESQUISAR ou, se souber, digite diretamente o número do pedido de
compra. Em seguida, clique sobre o número do pedido de compra.

Os campos de “Credenciado”, “Número Pedido Compra” e “Valor” serão
automaticamente preenchidos. Você deverá clicar no botão GERAR para criar o código
autorizador. Em seguida, digitar a sua senha Do sistema e, por fim, clicar em ENVIAR.

Uma mensagem será exibida na sua tela informando o sucesso do envio do código de
transação ao credenciado que, de posse dele, finalizará o processo de transação.

1º

2º

3º
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08. ACOMPANHAMENTO DA OPERAÇÃO

8.1 Relatórios

O sistema disponibiliza diferentes relatórios para o gerenciamento da manutenção de
sua frota. Os relatórios podem ser acessados através da opção RELATÓRIO >
MAXIFROTA > MANUTENÇÃO.

Alguns relatórios oferecem a possibilidade de seleção do formato em que será gerado
(XLS ou PDF). Há ainda opções de pesquisa e filtros para a visualização do relatório
conforme a sua necessidade.

Confira abaixo um breve descritivo sobre o que corresponde cada relatório.

RELATÓRIO DESCRIÇÃO
Orçamento Este relatório apresenta as informações dos credenciados

participantes da cotação.
Fechamento Peça Relatório informa todas as peças adquiridas no fechamento.
Fechamento Serv. Relatório informa todos os serviços realizados no

fechamento.
Manutenção Fech. Relatório traz todas as informações do fechamento de lote.
Planejamento OS Relatório com as informações das manutenções realizadas

pelo planejamento.
Resumo Manut. Relatório em gráfico que traz indicadores da operação.
Serviços Forne. Informa os serviços realizados dentro do período consultado.
Peças Adquiridas Traz as peças adquiridas no período consultado.
Serviços Tempo Relatório apresenta as peças e tempo informado para a

substituição.
Gastos Cred. Este relatório apresenta histórico de negociação com os

credenciados.
Gastos G. Peça Este relatório apresenta histórico de negociação das peças

adquiridas.
Hist. Financeiro Histórico de gastos com peças e serviços realizados dentro do

período informado.
Mapa Financeiro Traz as informações apresentadas em CONSULTAS > MAPA

FIN.
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8.2 Consultas

8.2.1 Mapa Financeiro

Acessado pela opção do menu lateral CONSULTA > MAPA FIN, o mapa financeiro
possibilita que o gestor tenha uma visão geral da operação de sua empresa com
relação ao consumo do limite de crédito disponível para o seu contrato. Esta
ferramenta é de grande valia, sobretudo, para contratos centralizadores, que podem
acompanhar e gerenciar o consumo do limite distribuído aos demais contratos
vinculados.

Na tabela do mapa financeiro, o gestor visualiza a relação entre o crédito disponível
para manutenção e o que foi consumido até então, sendo sinalizado quanto à situação
momentânea com as possíveis mensagens: Normal, Atenção, Crítico e Esgotado. Além
da distribuição do limite para o contrato, o gestor pode definir ainda limites para
consumo dentro do ciclo.

8.2.2 Controle de Manutenção

Acessado pela opção do menu lateral CONSULTA > CONTROLE MANUTENÇÃO, esta
tela exibe o histórico de peças que foram adquiridas por placa, permitindo ao gestor
ter uma ideia de quais tem sido as principais manutenções realizadas em cada veículo.
O campo de pesquisa possibilita a análise em períodos delimitados.
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CONTATOS:

PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MAXIFROTA

4002.2020 (Capitais)
0800 284 8500 (Demais localidades)

nutricash@nutricash.com.br
Site institucional: www.nutricash.com.br
Site do produto: www.maxifrota.com.br
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Ramo Nome CNPJ / CPF TELEFONE Email Endereço CIDADE LEVE PESADO NAUTICA e EQUIPAMENTO MOTOCICLETA
Mecanica geral PITONI PNEUS LTDA- 82.688.680/0001-42 43 3422-0094 luizcarlos@hotmail.com Av Mnas gerais, 800 centro APUCARANA x
Mecanica geral Pneunorte Auto center 05.591.380/0001-08 43 3423-3012 cassapulaecia@uol.com.br Av Minas Gerais, 635 Jd Apucarana APUCARANA x x x
Mecanica geral Rimave Mecanica 23.118.970/0001-91 43 9 9690-4580 rimave@hotmail.com Rua Esmeralda, 143 APUCARANA x x
Mecanica geral Oficina Takasluna 01.780.660/0001-03 43 3423-7677 oficinatakasluna@hotmail.com Av Minas Gerais, 2054 APUCARANA x x
Mecanica geral GD Reparações Automotivas 06.211.184/0001-15 43 3423-0016 gdreparacoes@gmail.com Rua Maranhão, 985 APUCARANA x
Mecanica geral Guara Pneus Ltda EPP - Arapongas 02.623.675/0001-12 43 3276-1100 adm.guarapneus@gmail.com 86705230 - Rua  : Dronte , 12 - Vila Edio - ARAPONGAS x
Mecanica geral Vip Car - Veiculos - Rodrigo Alves de Garcia - me 13.695.345/0001-59 43 3252-0052 automecanicavipcar@hotmail.com 86701410 - Rua  : das Pombas ,  - Centro - ARAPONGAS x
Mecanica geral ARAUMEC CENTRO AUTOMOTIVO 15.235.653/0001-27 41 3607-0016 contatoauraumec@gmail.com Rua Maria Brunatto Cantador 50 Foz Velha ARAUCARIA x
Mecanica geral Bono Pneus Aruaucaria 31.019.569/0001-22 41 3515-1668 jcvilar2@hotmail.com Av Victor do Amaral, 1380 Centro ARAUCARIA x
Mecanica motocicleta Moto center Araucaria 02.866.082/0001-05 41 3642-3590 motocenterloja2@gmail.com Av Archelau de Almeida Torres, 2101 JD Iguaçu ARAUCARIA x
Mecanica motocicleta Moto center Araucaria1 01.565.107/0001-40 41 3642-3590 motocenterloja2@gmail.com Av Victor do Amaral, 1415 Centro ARAUCARIA x
Mecanica geral Ducar Mecanica 25.296.255/0001-74 41 9 9755-5259 antonioferrazacf2012@gmail.com Rua Manoel Ribas, 1649 ARAUCARIA x x
Mecanica geral LKS Mecanica 25.090.392/0001-58 41 9 96194374 lukas.a.f2010@hotmail.com Rua Manoel Ribas, 1649 ARAUCARIA x x
Mecanica geral Truck Tanques Ltda 31.794.008/0001-09 41 99986-7777 carlos@protanks.com.br Rodovia BR 476, 4050 chapada ARAUCARIA x
Mecanica geral Agile Industria Comercio e Serviços 05.676.727/0001-07 41 3552-4727 carlos@protanks.com.br Rua Luiz Franceschi, 1500 Thomaz Coelho ARAUCARIA x
Mecanica geral Protanks 15.440.313/0001-38 41 3552-4727 carlos@protanks.com.br Rua Luiz Franceschi, 1520 Thomaz Coelho ARAUCARIA x
Mecanica geral Assai Car 04.047.877/0001-99 43 3262 2500 assaicar@uol.com.br Rua Getulio Vargas, centro 705 ASSAI x
Mecanica geral Auto Mecanica Jacaré 72.118.813/0001-91 41 3292-2457 mecanicajacare.mari@gmail.com Av Ayrton Senna, 4700 Bom Jesus CAMPO LARGO x
Mecanica geral Amauri Suber e Cia Ltda - Auto Mecanica Cimauto 03.583.016/0001-62 (44)3525-1356 cimauto2008@hotmail.com 87303130 - Rua  : Harrison José Borges , 1400 - Centro - CAMPO MOURAO x
Mecanica geral RD Comercio de Peças Ltda - Rododiesel Auto Peças 05.056.995/0001-26 44 3518-3212 lojarodopecas@hotmail.com 87301030 - Avenida  : João Bento , 168 - Centro - CAMPO MOURAO x x
Mecanica geral AUTO PEÇAS MOURÃO 09.048.754/0001-96 (44)3523-5675 contato@mouraoautoeletrica.com.br Av Guilherme de Paula Xavier 121 Centro CAMPO MOURAO x
Mecanica geral SANVAL CAR AUTO CENTER 28.157.041/0001-05 (44)3016-3537 sanvalcarautocenter@hotmail.com Av Capitão Indio Bandeira 2230 Centro CAMPO MOURAO x
Mecanica geral R&A CLINICA DO AUTOMOVEL 10.725.459/0001-06 (44)3017-0403 clinicadoautomovelpecas@gmail.com Av Goioere 1999 Centro CAMPO MOURAO x
Mecanica geral M.L GONÇALVES E CIA LTDA 14.900.173/0001-70 (44)99732-2302 tecnocar_cm@hotmail.com Av Capitão Indio Bandeira 2438 Bela Vista CAMPO MOURAO x
Lavacar EC ANDRADE SERVIÇOS ME- LAVA CAR 25.308.828/0001-75 sandro.s@outlook.com Av Capitão Indio Bandeira 1001 centro CAMPO MOURAO
Mecanica geral I.DE.S BORGHI AUTO CENTER EIRELI 23.999.025/0001-46 44 3017-6103 fenixcampomourao@gmail.com AVENIDA ARMELINO TROMBINI, 3356 CAMPO MOURAO x x x
Mecanica geral PAULO CESAR RIBEIRO MECANICA EIRELI 29.752.556/0001-16 44 3525-3908 mecanicadomadruga@gmail.com RUA PANAMBI, 1895 CAMPO MOURAO x
Mecanica geral MECANICA CAR HOUSE 10.933.017/0001-55 44 3810-0444 FINANCEIRO@BIODESCARBONIZANTE.COM.BR AVENIDA PERI. PRES. TANCR.DE ALMEIDA NEVES 171 CAMPO MOURAO x
Mecanica geral Mazzo Auto Peças 06.079.518/0001-49 44 3523-7007 mazzoedaleffe@brturbo.com.br Av Manoel Mendes de Camargo, 610 CAMPO MOURAO x x
Mecanica geral Copini Peças e Serviços 75.581.074/0001-68 46 3552-1411 copini@ampernet.com.br Av Brasil, 1199 centro CAPANEMA x x
Mecanica geral Auto Vidros Cascavel Ltda - Auto Vidros Cascavel - Cascavel 76.080.225/0001-67 45 3220-1000 amauri.ficagna@avconline.com.br 85801000 - Avenida  : Brasil , 4776 - Centro - CASCAVEL x x
Funilaria e mecanica Chapeação Multimarcas - Rafael de Paula Noschang - Me 17.666.851/0001-70 45 3038-0131  chapeacaomultimarcas@gmail.com 85802229 - Rua  : Vitoria  , 2381 - Neva - CASCAVEL x x x
Mecanica geral Executiva Auto Mecânica - Petrie Arruda Ltda Me 23.217.600/0001-01 45 3323-3036 edmilsonpetri@hotmail.com 85814135 - Rua  : Rio Tefé , 138 - Brazmadeira - CASCAVEL x
Mecanica geral HC Centro Automotivo - Labis & Pahim Ltda- ME 05.452.332/0001-20 45 3038-4409 hc.estado@gmail.com 85812141 - Rua  : Olavo Bilac , 1265 - Centro - CASCAVEL x x x
Auto Socorro Jeremias Guinchos Eireli Me - Jeremias Guinchos 24 horas - Leves e pe 19.751.706/0001-13 45 3035-2531 jeremiasguincho@hotmail.com 85819730 - Rua  : Cuiabá , 205 - Maria Luiza - CASCAVEL x x
Mecanica geral JVS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 80.170.749/0001-16 45 3224-5872 JVSCHEMBERG@HOTMAIL.COM 85802060 - Rua  : Carlos Gomes , 3176 - Ciro Nardi - LOJA CASCAVEL x
Mecanica geral MECANICA AUTOMOTIVA VOLKMANN - MECANICA AUTOMOTIVA VOLKMANN 13.398.158/0001-03 45 3038-0778 adm@mecanicavolkmann.com.br 85803730 - Rua  : Francisco Schelle , 78 - Parque São Paulo - CASCAVEL x
Lavacar POSTO DE LAVAGEM GRAMPRIX LTDA - LAVACAR GRAMPRIX 02.527.486/0001-46 grandprixlavacar@hotmail.com 85812130 - Rua  : Engenheiro Rebouças ,  - Centro - CASCAVEL
Mecanica geral Savani Mecanica LTDA - TSA Clínica Automotiva 14.409.073/0001-46 45 3324-2552 contato@tsaclinicaautomotiva.com.br 85812475 - Rua : Francisco Beltrão  , 1142 - Pacaembu - CASCAVEL x
Mecanica geral T.C Barbosa e Cia Ltda - Mecânica Maranata 06.060.197/0001-30 45 3224-4813 mecanicamaranata2000@hotmail.com 85816240 - Rua  : Estilac Leal , 200 - São Cristóvão - CASCAVEL x
Mecanica geral Versalles Auto Center - Spoker Escapamentos Ltda 03.744.291/0001-10 45 3224-2560 spokercvel@hotmail.com 85812000 - Avenida  : Brasil , 4052 - Centro - CASCAVEL x
Funilaria e mecanica AMAZUL chapeação e mecanica 14.761.568/0001-30 45 3225-2212 amazuloficina@gmail.com (45) 32252212 Rua Paraná, 3400 A centro CASCAVEL x x
Mecanica geral AUTO CENTER E MECANICA TEIXEIRA 29.306.243/0001-34 45 3306-9499 teixeiraautocenter@outlook.com (45) 3306-9499 rua Fortunato bebber 1482 regiao do lago CASCAVEL x x x
Ar condicionado CONTROLE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA 12.800.029/0001-37 45 3039-5199 koval@controleac.com.br (45) 3039-5199 Rua Maringá 2248 São Cristovão CASCAVEL x
Funilaria e mecanica MECANICA E CHAPEACAO CORSA 01.271.746/0001-00 45 3037-4156 guisi_dourado@hotmail.com (45) 3037-4156 Rua Jacarezinho 1902 são Cristivão CASCAVEL x x
Mecanica geral MECANICA ENJEFLEX 27.403.115/0001-83 45 3226-0612 mecanicaenjeflex@hotmail.com (45)32260612 Rua Francisco Bartinik 1730 Coqueiros CASCAVEL x
Mecanica geral RODAO CENTRO AUTOMOTIVO 04.651.587/0001-50 45 3036-4550 financeiro@chapeacaorodao.com.br (45) 3226-6339 Av Tancredo Neves 2442 Alto Alegre CASCAVEL x x x x
Mecanica geral ED KROTH COMERCIO DE PEÇAS LTDA 23.844.998/0001-06 45 3225-4257 crissmoura@yahoo.com.br RUA EUCLIDES DA CUNHA, 77 CASCAVEL x x
Mecanica geral A. MARCONDES DA SILVEIRA FERREIRA SERVIÇO AUTOMOTIVO ME 20.802.916/0001-72 45 3035-3272 aryanamsf@gmail.com RUA MATO GROSSO 1249 CASCAVEL x
Concessionaria Concessionaria Mitsubishi Brizza Cascavel 11.849.722/0001-31 45 3411-7000 tatianepaes@openveiculos.net.br Av Brasil, 1681 São Cristovão CASCAVEL x
Mecanica geral Centro Automotivo Highline 32.818.180/0001-00 45 99971-7470 automotivohighline@gmail.com Rua Domiciliano Theobaldo Bresoni, 101 Reguiao Lago CASCAVEL x
Mecanica geral Cia diesel Bombas Injetoras Ltda 82.007.279/0001-08 44 3631-5840 jessica@ciadiesel.com.br 87209400 - Rodovia  : PR-323 , 0 - Zona 11B - CIANORTE x x x
Mecanica geral BOLANHO PNEUS LTDA 00.105.359/0001-23 44 3631-5775 cianorte@bolanhopneus.com.br Av Amazonas 1122 Centro CIANORTE x
Funilaria e mecanica PAULO SERGIO MALAQUIAS- CHAPEARIA CONFIANÇA 26.891.506/0001-21 44 99921-2225 chapeariaconfianca@gmail.com Av Amazonas 38 Centro CIANORTE x x
Mecanica geral CASA DO AMORTECEDOR 33.418.288/0001-78 44 3019-5511 casadoamortecedor@hotmail.com Av America 4712 centro CIANORTE x
Mecanica geral CONFIANÇA CENTRO AUTOMOTIVO 06.241.792/0001-72 44 3631-5556 luiscamara@outlook.com Av America 5070 Armazem CIANORTE x x
Mecanica geral Equipar Bosch Car 82.449.943/0001-60 44 3631-5544 equiparpecas@uol.com.br Av Piauí, 590 Zona 3 CIANORTE x x x
Mecanica geral Auto Vidros Palacio Ltda ME - Colombo 23.099.911/0001-13 41 3619-7222 atendimento@palacioautovidros.com 83405280 - Rua  : Marginal Paraguai , 281 - Rio Verde - COLOMBO x x
Mecanica geral Oficina do Alemão Ltda - Epp 77.990.828/0001-69 41 3656-7070 ofcinadoalemao@hotmail.com 83401520 - Rodovia  : da Uva , 4806 - Roça Grande - COLOMBO x
Mecanica geral Z Z Centro automotivo e oficina mecânica - Z Z Centro Automotivo 20.555.822/0001-46 41 9 9986-9959 ismaelzonta@bol.com.br 83410500 - Rua  : Cerro Azul , 286 - Paloma - COLOMBO x x x
Mecanica geral JOELSON LUIZ GUARISE- PIT STOP J GUARISE 68.770.114/0001-54 41 9 8444-9281 pitstopguarise@gmail.com Rua Padre Domings Marini 01 Centro COLOMBO x
Mecanica geral JOCELIO B. DE OLIVEIRA- JB RACING MECANICA 18.819.436/0001-72 41 9 9624-0535 jb.racing@outlook.com Rua Izabel Capellari Antonia Comi 174 Maracana COLOMBO x
Mecanica geral IRINEU JACINTO FAUAT 26.721.476/0001-05 41 3663-1875 irineufauat20@gmail.com RUA ADELIO CORREIA, 145 COLOMBO x x
Mecanica geral Auto Eletrica Manzano Ltda 78.703.022/0001-05 44 3323-1457 autoeletricamanzano@hotmail.com 86690000 - rua :  AMAPA , 720 - CENTRO  - COLORADO x
Mecanica geral J.G.Soares & Cia LTDA  ME - Apollo Auto Serviços 05.037.582/0001-02 44 3323-2040 adrianopadulla@hotmail.com 86690000 - Rua : Dep. Branco Mendes , 781 - Centro - COLORADO x
Mecanica geral MJ SOUZA E DUARTE LTDA 82.412.701/0001-00 44 3323-1355 mecanicamarinho@hotmail.com Rua Tancredo Neves 97 Jd Carai COLORADO x
Mecanica geral M M Cartruck - Manoez Eduardo Peres Me 20.089.853/0001-59 43 3523-1233 mmcartruck@hotmail.com 86300000 - Av. : Dom Pedro I , 1246 - Jd Morumbi - CORNELIO PROCOPIO x x x
Mecanica geral Marcelyno Auto Center - Celson Marcelino 05.762.336/0001-05 43 3524-3904 r.marcelyno@gmail.com 86300000 - Rua  : Carlos Gomes , 417 - Centro - CORNELIO PROCOPIO x
Mecanica motocicleta PROMOTOS - COMERCIO DE PEÇAS E MOTOS LTDA. 76.266.816/0001-23 43 3524-2040 vendas01@promotos.com.br 86300000 -  : AV XV DE NOVEMBRO  , 300 - Centro - CORNELIO PROCOPIO x
Mecanica geral BOX FORD AUTOMECANICA E AUTOPECAS 06.991.212/0001-64 43 3523-0797 boxfordcp@gmail.com AVENIDA DOM PEDRO I, 1470 JARDIM PANORAMA CORNELIO PROCOPIO x x x
Mecanica geral Auto Center do beto 21.527.778/0001-23 43 3524-1114 betao2309@hotmail.com Av São Paulo, 1090 CORNELIO PROCOPIO x x
Mecanica geral JR Gonçalves Auto Center 21.527.778/0002-04 43 3524-1114 betao2309@hotmail.com AV XV de Novembro, 991 CORNELIO PROCOPIO x x
Mecanica geral ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA 79.975.751/0001-83 43 3523-9911 CORNELIO PROCOPIO x
Mecanica geral Mecanica Renacar 18.454.564/0001-60 46 3232-2505 mecanicarenacar@hotmail.com Rua Benjamim Bordin, 65 Centro CORONEL VIVIDO x
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Mecanica geral BORRACHARIA E AUTO CENTER DO PEDRÃO 11.892.055/0001-70 44 3676-5221 pedro_borracharia@outlook.com Av São Paulo 252 Centro CRUZEIRO DO OESTE x
Mecanica geral MECANICA DO IVAN 12.733.999/0001-67 44 9 9968-6080 ivanjsantos68@gmail.com Av Brasil 1408 centro CRUZEIRO DO OESTE x
Mecanica geral A S Almeida e Cia LTDA 76.537.679/0001-14 41 3335-5353 asa@asalmeida.com.br 82305100 - Rodovia  : BR-277 Curitiba-Ponta Grossa , 600 - Mossunguê - KM 01CURITIBA x x
Plotagem ADESIPAR - ADESIPAR COMUNICAÇÃO VISUAL 05.762.803/0001-05 41 3357-0065 adesipar@adesipar.com.br 82540030 - Rua  : Estados Unidos , 1701 - Boa Vista - CURITIBA x x
Mecanica geral Aldo Araujo Medeiros - Aldo Elétrica 26.744.042/0001-20 41 3258-1376 aldoaraujo_medeiros@hotmail.com 81550590 - Travessa  : Hélio Segantini , 47 - Uberaba - CURITIBA x
Mecanica geral Alessandro Moraes - Top One 32.452.830/0001-46 41 3045-4161 moraesalessandro025@gmail.com 81010200 - Avenida  : Santa Bernadethe , 1032 - Lindóia - CURITIBA x x
Mecanica geral Auto Elétrica Alison Ltda-ME - Auto Elétrica Alison Curitiba 12.816.001/0001-98 41 3335-7350 autoeletricaalison@hotmail.com 82120520 - Rua  : São Salvador , 159 - Pilarzinho - CURITIBA x
Mecanica geral Auto Elétrica Catatau LTDA - ME- Auto Elétrica Catatau 07.311.885/0001-99 41 3261-4091 cicero_breda@hotmail.com 82970000 - Rua  : Engenheiro Benedito Mário da Silva , 54 - Cajuru - CURITIBA x x
Mecanica geral AUTO PEÇAS - Ravaglio e Szymkoviak LTDA ME - Alfacar 00.690.505/0001-25 41 3333-1020 jlfutjunior@bol.com.br 80220290 - Avenida : Presidente Kennedy , 444 - Rebouças - CURITIBA x x x
Mecanica geral B.A.S. Centro Automotivo Eireli - JM Centro Automotivo 28.320.775/0001-63 41 3092-3397 jmcentroautomotivo@outlook.com 81720000 - Rua  : Francisco Derosso , 1920 - Xaxim - 1920 CURITIBA x
Mecanica geral Blind Auto Vidros e Acessórios Automotivos LTDA 19.114.791/0001-09 41 3434-2181 willianpadua30@gmail.com 80230100 - Rua  : Desembargador Westphalen , 1701 - Rebouças - CURITIBA x x
Mecanica geral Centro Automotivo Indy Car 06.973.121/0001-04 41 3029-5555 indycarctba@hotmail.com 81330170 - Rua  : Fernando de Souza Costa , 731 - Fazendinha - CURITIBA x
Funilaria e mecanica DOIS MARTELOS LATARIA DE AUTOMOVEIS - DOIS MARTELOS 97.333.801/0001-00 41 3274-9868 doismartelos@terra.com.br 82305100 - Rodovia  : BR-277 Curitiba-Ponta Grossa , 2027 - Mossunguê - CURITIBA x
Mecanica geral E H OBEMOLAS COM E IND LTDA 00.949.670/0004-00 41 3349-4748 ADM.CTBA@OBEMOLAS.COM.BR 81690050 - BR : BR 116 , 24531 - TATUQUARA - KM 119 CURITIBA x x
Mecanica geral Emerson do Nascimento - ME - Concept Carbon Película e Envelopamento 26.142.747/0001-78 41 99649-6603 comercial@concepcarbon.com.br 81880290 - Rua  : Maringá , 805 - Pinheirinho - CURITIBA x x x
Mecanica geral Esparta Centro Automotivo Ltda ME - Curitiba 17.875.643/0001-81 41 3083-7940 bileski@espartacentroautomotivo.com.br 81730050 - Rua  : das Carmelitas , 4421 - Boqueirão - CURITIBA x x
Mecanica geral F. F. Miola e Cia LTDA-ME - Auto Center Carreteiro 05.200.540/0001-32 41 3016-0966 ffmiola@hotmail.com 82410030 - Rua  : Francisco Dallalibera , 1665 - Santa Felicidade - CURITIBA x
Mecanica geral Freitas Alinhamento Ltda - ME - Freitas Alinhamento 18.451.991/0001-94 41 3669-6765 contato@freitasalinhamento.com.br 81870120 - Rua  : Joaquim Ferreira Bello , 114 - Pinheirinho - CURITIBA x
Mecanica geral Fujik Comercio e Eventos Ltda - ME 08.652.227/0001-23 41 3085-0613 rogeriofujik@hotmail.com 81530440 - Avenida  : Comendador Franco , 4272 - Uberaba - CURITIBA x
Mecanica geral Jassa Martelinho de Ouro Lataria e Pintura Ltda - ME 18.882.101/0001-07 41 3085-5853 jassaoficina@hotmail.com 80220190 - Rua  : Conselheiro Dantas , 326 - Prado Velho - CURITIBA x x
Mecanica geral João Arthur Montes Ribeiro ME - Garagem 399  - Curitiba 76.893.593/0001-24 41 3044-0399 garagem399@gmail.com 80730300 - Rua  : Gastão Câmara , 399 - Bigorrilho - CURITIBA x
Carrocerias Krinski Comercio e Manut. de Implementos Rodoviario Ltda. - Curitiba 07.527.794/0001-95 41 3286-4838 jackson.krinski@gmail.com 81730040 - Rua  : Bartolomeu Lourenço de Gusmão , 5072 - Boqueirão - BarracãoCURITIBA x x
Mecanica geral Lacombe comércio de peças Ltda - Casa das Turbinas 77.949.956/0001-69 41 3332-6833 lacombe@lacombe.com.br 81630050 - Rua  : Isaías Régis de Miranda , 171 - Hauer - CURITIBA x
Mecanica geral LEDIANE MARIA DA ROCHA MASCHIO - PIMPOX 17.370.530/0001-24 41 3333-4825 pimpoautomaticos@gmail.com 81650030 - Rua  : Bom Jesus de Iguape , 4218 - Boqueirão - CURITIBA x
Mecanica geral Leonardo Voigt & Cia Ltda 77.076.917/0001-02 41 3276-3396 comercial@furgoesvoigt.com.br 81580490 - Rua  : Antônio Simões Cardoso , 426 - Uberaba - CURITIBA x x
Funilaria e mecanica Marcelo Soares Paulino-ME - Perfect Car- Curitiba 21.698.107/0001-25 41 3016-7924 perfectcaroficina@gmail.com 81610040 - Rua  : Bom Jesus de Iguape , 706 - Hauer - CURITIBA x
Mecanica geral Maria Dalila de Lima Nizer- Me Siga Bem Auto Center - Curitiba 24.673.585/0001-79 41 3078-0025 sigabemautocenter@gmail.com 81150060 - Rua  : Marechal Octávio Saldanha Mazza , 8325 - Capão Raso - CURITIBA x
Mecanica geral Matheus Thiago Loch de Lima - Lima Nautica Ltda 10.015.793/0001-76 41 3233-8143 limanautica@ig.com.br 80410151 - Rua  : Saldanha Marinho , 1014 - Centro - CURITIBA x
Mecanica geral Mecânica Oliver Ltda 19.077.966/0001-55 41 3039-5506 oliverservauto@bol.com.br 81720180 - Rua  : Waldemar Loureiro Campos , 3668 - Xaxim - CURITIBA x
Mecanica geral MG Caminhões Oficina e Peças Multimarcas Diesel Ltda - ME 20.852.342/0001-47 41 3598-0999 mgcaminhoes@hotmail.com 81650040 - Rua  : Carlos de Laet , 2909 - Boqueirão - CURITIBA x
Mecanica geral NATAN E CARVALHO COM. DE PEÇAS PARA MOTOS LTDA - SOS MOTOS 13.814.170/0001-51 41 3532-9518 MARCELLO.SOSCAR@TERRA.COM.BR 80220001 - Avenida  : Marechal Floriano Peixoto , 3194 - Parolin - CURITIBA x
Mecanica geral Noeli Maria Crotti Epp - Crotti Auto center 13.690.641/0001-67 41 3226-7277 crottiautocenter@gmail.com 82990155 - Rodovia  : BR-277 Curitiba-Paranaguá , 5761 - Cajuru - CURITIBA x
Mecanica geral NR Heinzen Auto Peças - ME - Outlet Car Parts - Curitiba 23.477.976/0001-55 41 99162-3416 outletcarparts78@gmail.com 81580000 - Avenida  : Senador Salgado Filho , 5898 - Uberaba - CURITIBA x x
Plotagem PRINTVILLE IMPRESSAO - PRINTVILLE - PLOTAGEM 19.994.252/0001-01 41 3372-2366 comercial@printville.com.br 82010360 - Rua  : Francisco José Gomes Ribeiro , 309 - Santo Inácio - CURITIBA x x
Lavacar Quintal Estética Automotiva - Pecsul Representações Comercial Ltda - M 22.899.654/0001-31 41 3205-1779 quintalcar07@gmail.com 80230050 - Rua  : Alferes Poli , 1941 - Rebouças - CURITIBA
Mecanica motocicleta Sofka Motopecas e Acessorios - Emerson Anderson Sofka - ME 03.132.944/0001-00 41 3373-8456 sofkamotopecas@hotmail.com 81240220 - Rua  : Blumenau , 41 - Cidade Industrial - CURITIBA x
Mecanica geral AUTO CENTER FAUAT LTDA - EPP 82.196.320/0001-23 41 3253-9366 mecanicafauat@hotmail.com RUA CHICHORRO JUNIOR, 278 Cabral CURITIBA x
Troca de oleo PETRO CHILE 05.413.804/0001-36 41 3026-4973 ocupimchile@ocupim.com.br RUA CHILE, 1457 Rebouças CURITIBA x x
Mecanica geral PNEU CAR 16.698.484/0001-24 41 3284-2099 PNEUCARCTBA1@GMAIL.COM AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, 4673 Uberaba CURITIBA x x
Mecanica geral PRISMA MECANICA DIESEL 07.464.573/0001-15 41 3278-4276 ANDRIELI.ARALDI@HOTMAIL.COM RUA PROFESSORA MARIA DE ASSUMPÇÃO, 238 Hauer CURITIBA x
Troca de oleo ROTA SUL AUTO POSTO 78.793.957/0001-20 41 3262-9436 rotasulautoposto@gmail.com RODOVIA BR 116,, 5090 HIGIENOPOLIS CURITIBA x x
Mecanica geral MTR ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA- INDY CAR FILIAL 32.433.390/0001-80 41 3029-5556 indycarctba@hotmail.com Av Frederico Lambertucci 663 Fazendinha CURITIBA x
Mecanica geral AGIS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI ME 12.401.820/0001-74 41 3092-4444 cleverson@agispneus.com.br Rua gonçalves dias, 110 Batel CURITIBA x
Mecanica geral FELIPE DIESEL REPARAÇÕES DE BOMBAS INJETORAS E TURBINAS LTDA 79.326.427/0001-34 41 3277-1542 felipediesel@felipediesel.com.br Rua Isaias Regis Miranda, 171 Hauer CURITIBA x
Mecanica geral SCA AUTO MECANICA EIRELI 29.649.375/0001-69 41 3333-8129 contato@meuautocenter.com.br Rua Almirante Gonçalves, 1527 Rebouças CURITIBA x
Mecanica geral B2 REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA 13.409.787/0001-91 41 3232-3060 b2.adm.ale@gmail.com Rua Alferes Poli, 994 Rebouças CURITIBA x
Mecanica geral TADEU MLYNARCZYL- OFICINA DO TADEU 78.416.419/0001-16 41 3246-9333 oficinatadeu@yahoo.com.br Rua Oreste codega, 287 Pinheirinho CURITIBA x
Mecanica geral ABC PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 03.898.890/0001-99 41 3323-4322 abcpneus.curitiba@gmail.com Rua Nilo Cairo, 73 Centro CURITIBA x
Mecanica geral ARROYO CAR RECUPERAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA 32.420.434/0001-37 41 3023-9929 caio.arroyocar@gmail.com Rua Bom Jesus de Iguape, 1871 Hauer CURITIBA x
Mecanica geral FAMAPARTS CENTRO AUTOMOTIVO 08.663.752/0001-44 41 3569-1067 soares.compras@hotmail.com Rua Omar Raimundo Pichet, 1234 Xaxim CURITIBA x
Funilaria e mecanica GARAGEM 399 DETALHAMENTO AUTOMOTIVO LTDA 24.408.506/0001-00 41 3044-0399 ferando@garagem399.com.br Rua Gastão Camargo, 399 Bigorrilho CURITIBA x
Mecanica geral AGIS COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP 09.017.107/0001-17 41 3092-4444 cleverson@agispneus.com.br Rua gonçalves dias, 110 Batel CURITIBA x
Mecanica geral CENTRO DE EXCELENCIA AUTOMOTIVA VIA MODERNA LTDA 31.104.431/0001-21 41 3016-5587 mecanicaviamoderna@gmail.com 81110410- Rua Ipiranga, 33 - Capão Raso CURITIBA x x
Ar condicionado EDSON CALELGARI- Antartida Ar Condicionado 05.041.688/0001-71 41 3333-8990 edson@antartidaarcondicionado.com.br 80215182- Rua Imaculada conceição, 800 - Prado Velho CURITIBA x x
Mecanica geral CENTRO AUTOMOTIVO PORTÃO 26.429.408/0001-77 41 3093-7555 fvs1994@outlook.com Rua João Bettega 1106 Portão CURITIBA x
Mecanica geral MOA MOTOS LTDA EPP 09.229.479/0001-07 41 3333-0105 vendas@moamotos.com.br Rua joão Negrão 2134 Rebouças CURITIBA x
Mecanica geral SCORPION CENTRO DE RECUPERAÇÃO AUTOMOTIVO LTDA 24.445.503/0001-39 41 3332-6069 scorpionsmartelinho2012@hotmail.com RUA JAIME COSTA, 35 CURITIBA x
Mecanica geral FITALFA AUTO MECANICA LTDA 03.971.648/0001-01 41 3345-5379 fitalfa@hotmail.com RODOVIA BR 116, 15302 CURITIBA x
Mecanica motocicleta ACR TRANSPORTES E COMERCIO DE VEICULOS E MOTOS LTDA 10.906.333/0001-38 41 3016-7753 paiolmotoscuritiba@gmail.com RUA RUBENS BERTA, 189 CURITIBA x x
Mecanica geral BERKO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 76.501.907/0001-04 41 3028-8800 evaldo@berko.com.br AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 6053 CURITIBA x
Mecanica geral França Importados 29.641.058/0001-04 41 3245-7819 gpotratz.comerciopecas@outlook.com Rua Salvador Ferrante, 921 boqueirão CURITIBA x
Mecanica geral Bono Pneus Atuba 27.673.486/0001-85 41 99961-5023 jcvilar2@hotmail.com Av Mascarenhas de Moraes, 1659 Atuba CURITIBA x
Mecanica geral Starlub Auto Stroparo 19.298.807/0001-80 41 3045-7812 ricardo@autostroparo.com.br Rua Jose Hauer, 1371 Boqueirão CURITIBA x
Mecanica geral Dina Motors 20.163.961/0001-24 41 3333-1363 dinamotors@outlook.com Rua João Negrão 1701 Rebouças CURITIBA x
Concessionaria Teyko Concessionaria Mitsubishi 17.862.883/0001-41 41 3201-0800 financeiro2@teyko.com.br Rua Major heitor Guimaraes, 1631 c.siqueira CURITIBA x
Mecanica geral Mec-Par 18.072.196/0001-95 41 99735-7787 mec-par@hotmail.com Rua Guilherme Ihlenfeldt, 616 Tingui CURITIBA x x
Mecanica geral Oficina do Polaco 00.634.595/0001-37 41 3245-2356 hauspaulocezar@gmail.com Rua Adnar dos Santos Ribeiro, 1193 CURITIBA x x
Mecanica nautica MTL Empreendimento Ltda 10.015.793/0001-76 41 3233-8143 limanautica@ig.com.br Rua Saldanho Marinho 1014 CURITIBA x
Mecanica nautica Barra Sul Manufaturados Ltda 13.968.048/0001-39 41 3233-8143 limanautica@ig.com.br CURITIBA x
Mecanica geral RPCL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS 17.477.850/0001-88 43 9 9130-4370 lucascastrorpcl@hotmail.com Rua Alberto Martins, 658 centro CURIUVA x
Mecanica geral Auto Vidros Cascavel Eireli - Foz do Iguaçu 76.080.225/0002-48 45 3520-9999 cristinagasparello@hotmail.com 85865020 - Rua  : Di Cavalcanti , 428 - Vila Portes - FOZ DO IGUACU x
Mecanica motocicleta Daytona Motos - RPA Comercio de Motos Ltda 02.895.338/0001-84 45 3523-0219 julioseguro@hotmail.com 85851210 - Avenida  : Juscelino Kubitschek , 39 - Centro - FOZ DO IGUACU x
Mecanica geral Douglas Juliano de Oliveira ME - Douglas Car 07.347.301/0001-35 45 3028-1622 douglascar23@gmail.com 85863000 - Avenida  : Costa e Silva , 531 - Parque Presidente - 45 991122777FOZ DO IGUACU x x
Mecanica geral Iraci Pereira - ME - Ipe Auto Centro Automotivo 02.540.439/0001-32 45 3025-7764 ipeauto95@gmail.com 85865020 - Rua  : Di Cavalcanti , 2180 - Vila Portes - FOZ DO IGUACU x
Mecanica geral Luiz Bruder ME - Luiz Centro Automotivo 00.269.679/0001-19 45 3555-4002 luizautocenter@compubras.com.br 85865020 - Rua  : Di Cavalcanti , 1852 - Vila Portes - FOZ DO IGUACU x x
Mecanica motocicleta Nil Motos - Edilson F. Pereira Serviços 04.252.385/0001-35 45 3525-5190 atendimentonilmoto@hotmail.com 85863000 - Avenida  : Costa e Silva , 902 - Parque Presidente - FOZ DO IGUACU x
Ar condicionado CENTRO AR 05.725.674/0001-77 45 3025-3666 centroar@terra.com.br AVENIDA JOSÉ MARIA DE BRITO, 1016 Jardim Central FOZ DO IGUACU x x
Ar condicionado PEDRINHO AR CONDICIONADO PARA AUTOMÓVEIS 03.768.982/0001-54 45 3528-8678 pedrinhoarcond@hotmail.com RUA  PALESTINA, 46 PARQUE MONJOLO FOZ DO IGUACU x x
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Mecanica geral SANCAR DIESEL 11.341.517/0001-60 45 3025-4142 sancardieseladm@gmail.com RUA Sílvio Sotomaior, 747 Pilar Parque Campestre FOZ DO IGUACU x x
Concessionaria Concessionaria Mitsubishi Brizza Foz do iguaçu 11.849.722/0002-12 45 2105-7000 recepcaofoz@brizza.com.br Av Costa e Silva, 1819 Pq Presidente FOZ DO IGUACU x
Mecanica geral Pavão Auto center 00.061.294/0001-61 45 3574-5599 apollo22@hotmail.com Rua Marechal Floriano Peixoto, centro FOZ DO IGUACU x
Concessionaria PARAGUAÇU AUTOMOVEIS LTDA 77.747.442/0001-20 45 3028-4499 leonardo@vwparagacu.com.br Av Brasil 437 JD Polo Centro FOZ DO IGUACU x
Mecanica geral AUTO ELETRICA E MECANICA BIONDO 85.092.229/0001-56 46 3523-1263 autoeletricabiondo@hotmail.com Av União da Vitoria 1306 centro FRANCISCO BELTRAO x x x
Mecanica geral MV MARCHIORO- KACO PNEUS AUTO CENTER LTDA 04.376.629/0001-91 46 3524-2497 kacopneuautocenter@gmail.com Av Dom Agostinha Jose Sartori 2807 São Cristovão FRANCISCO BELTRAO x
Mecanica geral MARCHIORO & CAMPESTRINI LTDA- KACO PNEUS 07.799.087/0001-58 46 3527-3429 kacopneus@ampernet.com.br Av Luiz Antonio Fredo 321 centro FRANCISCO BELTRAO x
Mecanica geral RETIFICA SANDERSON 04.132.587/0001-43 46 3305-1312 Retificaanderson@hotmail.com Rua julio Assos Cavalheiro 1480 centro FRANCISCO BELTRAO x x
Mecanica geral Joia Motos 07.414.191/0001-87 46 3523 2050 joiamotos@gmail.com Av Antonio Silvio Barbieri, 1199 FRANCISCO BELTRAO x
Mecanica geral Brasil Motos 12.455.827/0001-79 46 3524 2261 brasilmotos.oficina@hotmai.com Av Antonio Silvio Barbieri, 22 FRANCISCO BELTRAO x
Mecanica geral Centro automotivo Osni 01.670.391/0001-14 46 3055-4230 centroautomotivoosnir@hotmail.com Rua Guanabara, 940 FRANCISCO BELTRAO x
Mecanica geral Clinica Automotiva Malacaine 09.013.076/0001-26 46 3524-5256 alvaromalacaine@hotmail.com Rua Campo Largo, 1140 FRANCISCO BELTRAO x x
Mecanica geral Andrade Tratores 05.130.862/0001-52 46 3524-5580 andradetratores@gmail.com Rua Rio Grande do Sul, FRANCISCO BELTRAO x
Mecanica geral AUTO ELETRICA CABRAL 80.840.317/0001-75 44 3642-1280 cabral@f1net.com.br AVENIDA  ALMIRANTE TAMANDARE, 1320 CENTRO GUAIRA x x
Mecanica geral CAR PRIME OFICINA AUTOMOTIVA 26.772.366/0001-72 44 3642-1599 carprimeoficina2017@gmail.com MARTIN LUTHEKING, 457 - GUAIRA GUAIRA x x
Auto Socorro GUINCHO RAPIDAO 13.967.663/0001-21 44 3642-3640 guinchorapidao@gmail.com RUA  PASTOR JOAO SOREN, 679 CENTRO GUAIRA x
Mecanica geral IMPACTO AUTO CENTER 23.527.117/0001-23 44 3642-1486 impacto.tiago@hotmail.com AVENIDA AV THOMAZ LUIZ ZEBALLOS , 1527 JD ZEBALLOS GUAIRA x
Funilaria e mecanica SCHOCK SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA 05.490.393/0001-82 44 3642-1005 schockguaira@hotmail.com AVENIDA  MARTIN LUTHER KING, 483 CENTRO GUAIRA x
Mecanica Nautica CC Nautica 24.146.574/0001-30 44 3642-1514 ccnautica@hotmail.com Rua Bandeirantes 710 Vila Velha GUAIRA x
Mecanica geral Retificadora Guaramotores Ltda 04.919.674/0001-45 42 3624-9954 leandroguaramotores@gmail.com 85040005 - Avenida  : Professor Pedro Carli , 5506 - Vila Carli - GUARAPUAVA x x
Mecanica geral MECAR PEÇAS E SERVIÇOS 73.362.410/0001-56 42 3622-4530 mecar@mecar.com.br Rua Cap Frederico Virmond 501 Alto da XV GUARAPUAVA x x x
Mecanica geral MECANICA ESTRELA 22.064.475/0001-84 42 3623-7419 auto.estrela@hotmail.com Rua Azevedo Portugal 1579 centro GUARAPUAVA x
Mecanica geral GLASS CENTER AUTO VIDROS 84.875.194/0001-69 42 3623-1155 contatoglasscenter@hotmail.com Rua Brigadeiro rocha 3355 Dos Estados GUARAPUAVA x
Mecanica geral BR PNEUS 17.116.839/0001-92 42 3624-1795 brpneusautocenter@hotmail.com Av Bento Munhoz da rocha neto 1872 aldeia GUARAPUAVA x x x
Mecanica geral POLICAR 11.758.572/0001-50 42 3624-5371 policarkiko@hotmail.com Av Bento Munhoz da rocha neto 1952 aldeia GUARAPUAVA x
Mecanica geral Aggimotos 03.114.341/0001-86 42 3623 8145 angelo_aggimotos@yahoo.com.br Av Prefeito Moacir Julio Silva GUARAPUAVA x
Mecanica geral Oficina Sandra Dovaroski 12.931.381/0001-01 41 3482-1202 sandradovaroski@hotmail.com Rua Manoel Leandro da costa, centro GUARAQUEÇABA x x
Mecanica geral LEONARDO OELKE DA VEIGA 28.658.512/0001-69 41 98429-3574 LEONARDO.OELKE2018@GMAIL.COM ANTONIO INACIO NATAL, 288 GUARAQUEÇABA x x
Mecanica geral RECAPARDORA DE PNEUS GAUCHO 04.895.855/0001-89 42 3423-2003 gauchopneus@hotmail.com Alameda Virgilio Moreira 483 Centro IRATI x x
Mecanica geral OFICINA SÃO VICENTE 23.821.771/0001-45 42 3422-1279 staniecki@bol.com.br Rua Estanislau bubocheski 15 Alto da Gloria IRATI x
Auto Socorro RVS AUTO SOCORRO 18.773.686/0001-19 42 3132-0329 robsonvicente@yahoo.com.br Rua Olavo bilac 380 São Francisco IRATI x x x
Mecanica geral IRAPEÇAS COMERCIO DE AUTO PEÇAS 86.787.892/0001-38 42 3423-1325 irapecas@brturbo.com.br Rua Tranjano Garcia 590 São francisco IRATI x
Mecanica geral CENTER PEÇAS E COMERCIO 07.099.006/0001-07 42 3422-3506 centerpecasmecanica@hotmail.com Rua Daniel Moreira 205 Centro IRATI x
Mecanica geral ANGAI COMERCIO DE AUTO PEÇAS 81.896.789/0001-02 42 3423-1218 angaicentroautomotivo@gmail.com Alameda Virgilio Moreira 255 Centro IRATI x
Mecanica geral Beiçola Motos 08.940.503/0001-59 42 99969-1870 duvistaborda@hotmail.com Rua Tranjano Garcia IRATI x
Mecanica geral Out Service 72.228.653/0001-33 42 99962 8228 out.service@uol.com.br Rua Daniel Moreira 217 IRATI x x
Mecanica geral Gasparelo Motos 08.214.013/0001-75 42 3422 1394 gasparelomotos@yahoo.com.br Rua Conselhiero Zacarias IRATI x
Mecanica geral AUTO ELETRICA ANGELO 10.228.899/0001-58 43 3472-2275 AUTOELETRICAANGELO@HOTMAIL.COM RUA VASCO DA GAMA, 1130 IVAIPORÃ x x
Mecanica geral AUTO MECANICA IVAUTO 02.957.776/0001-94 43 3472-6529 mecanicaivauto@yahoo.com.br Rua Mato Grosso 315 centro IVAIPORÃ x x x
Mecanica geral MECANICA DIESEL MIRANDA 81.859.076/0001-79 43 3472-1601 ewrubel@hotmail.com Av Paraná 465 centro IVAIPORÃ x x
Lavacar Aqua Car LavaJato - Ezequias Aparecido Querino 13.342.098/0001-07 43 3525-4726 ezequiasquerino@yahoo.com.br 86400000 - Avenida : Brasil , 547 - Centro - JACAREZINHO
Mecanica geral C A SANTANA REFRIGERAÇÃO  LTDA - CARLÃO REFRIGERAÇÃO 82.474.636/0001-30 43 3525-0043 carlos.eduardo.santana@hotmail.com 86400000 - RUA : JOSÉ PAVAN , 85 - VILA MARIA ANGÉLICA - JACAREZINHO x x x
Mecanica motocicleta Cia da Moto - Golçalves e Toneti Ltda 01.111.607/0001-01 43 9 9606-8964 angelatoneti@uol.com.br 86400000 - Rua  : Costa Junior  , 829 - Centro  - JACAREZINHO x
Mecanica geral Luciano P. Ricardo - ME - Luciano - Funilaria e Pintura 09.037.791/0001-07 43 3525-2905 lucianofunilariaepintura@uol.com.br 86400000 - Rua  : Mato grosso , 166 - Vila São Pedro - JACAREZINHO x
Mecanica geral Silvania de Souza & Cia LTDA - Franco Tornearia 20.276.757/0001-10 43 3525-8141 silvania-souz@hotmail.com 86400000 - Rua : Rua Doutor Heraclio Gomes , 1036 - Centro - JACAREZINHO x
Mecanica geral AUTONORTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-CHEVAUTO 05.395.270/0001-62 43 3525-1379 autonorto@hotmail.com Rua Dom Fernando Taoosy 943 Centro JACAREZINHO x x
Mecanica geral Chevalto Auto Norte 05.395.270/0001-62 43 3525-1379 autonorte@hotmail.com Rua Dom Fernando Today, 943 JACAREZINHO x x

COELHO & PRADO LTDA 07.614.071/0001-23 43  3527-1161 JACAREZINHO x x
Lavacar JOAO PAULO DARI DA SILVA ME- MEGA LAVA CAR 24.577.349/0001-59 43 3525-2653 santos_assessoria@hotmail.com Rua Dom Fernando Tadey 1432 Centro JACAREZNIHO
Mecanica geral Lapa Diesel Oficina Mecânica Ltda 11.951.271/0001-49 41 3622-9572 lapadisel@gmail.com 83750000 - Rua  : Guanabara  , 158 - Vila São José  - LAPA x x
Mecanica geral AUTO CENTER BORISON 13.625.387/0001-13 41 3622-8409 Thiago_lapautopecas@hotmail.com Rua Mal Floriano Peixoto 97 Centro LAPA x
Mecanica geral RK AUTO CENTER 21.339.638/0001-21 41 3622-0661 r.kautocenter@gmail.com Av Antonio Cunha 195 Barcelona LAPA x
Mecanica geral STOCK AUTO CENTER 24.768.644/0001-92 41 3622-0725 stockautocenter@hotmail.com Rua Nossa Senhora do Rocio 875 centro LAPA x
Mecanica geral LIDER AUTO CENTER 16.707.687/0001-30 41 3622-7242 lider.autocenter@hotmail.com Av Alisio Leon 626 centro LAPA x
Mecanica geral NB Auto Center 05.879.359/0001-02 42 3635-5868 nb@nbinformatica.com.br Av Manoel Ribas, 2900 Centro LARANJEIRAS DO SUL x
Mecanica geral Oficina Belter 02.913.264/0001-61 42 3635-2016 nenarstintas@gmail.com Rua Marechal Candido rondon, 2358 centro LARANJEIRAS DO SUL x x
Mecanica geral Mecanica do Buginho 21.570.834/0001-02 42 98839-9910 joaodemetrio08@gmail.com Av Dep Ivan Ferreira do Amaral, LARANJEIRAS DO SUL x
Mecanica geral Auto Mecanica Bonetti 15.653.724/0001-04 42 3635-4078 claudineibonetti@hotmail.com Av Dep Ivan Ferreira do Amaral LARANJEIRAS DO SUL x x
Mecanica geral Moto e cia 06.022.133/0001-45 42 3635-6296 motoecia@gmail.com Rua Sete de Setembro, LARANJEIRAS DO SUL x
Mecanica geral Maria Aparecida Carlos da Silva 16.558.774/0001-72 42 99984-2381 juliodascopo@hotmail.com Rua joqueira do Amaral LARANJEIRAS DO SUL x x
Mecanica geral Mecanica fio 22.662.798/0001-70 42 36351496 rose_fio@hotmail.com Rua Alberto Minski LARANJEIRAS DO SUL x
Mecanica geral Laranjeiras Diesel 24.367.148/0001-27 42 3635-1852 laranjeirasdiesel@hotmail.com Rua Alberto Minski LARANJEIRAS DO SUL x
Mecanica geral RS AUTO CENTER 18.073.849/0001-50 42 3635-2016 rscentroautomotivoltda@gmail.com Rua Marechal Candido rondon, 2358 centro LARANJEIRAS DO SUL x x x

EQUIPEGEL AUTO CENTER 09.415.799/0001-51 42 3635-2209 LARANJEIRAS DO SUL x
Mecanica geral MARCELO DE SOUZA BARBOSA ME- COMAUTO 04.073.826/0001-31 44 3425-1122 pecas.comauto1@gmail.com Av Paraná 2336 Pq industrial LOANDA x
Mecanica geral GSM Pneus e Oficina 14.909.462/0001-30 44 99985-9983 gilsonsouzamoreira@yahoo.com.br Av Presidente Vargas, 555 centro LOBATO x
Mecanica geral A.J. Baraldi e Cia LTDA - Duque Escapamentos 81.731.499/0001-09 43 3323-7963 duqueescapamentos@hotmail.com 86010540 - Avenida  : Juscelino Kubitschek , 3585 - Vila Ipiranga - LONDRINA x x
Mecanica motocicleta Casa da Moto - Comercio de Peças para Motos - Eireli - ME 24.731.677/0001-68 43 3321-0991 casadamotolondrina@gmail.com 86010190 - Avenida  : Duque de Caxias , 3488 - Jardim Londrilar - LONDRINA x
Mecanica geral JR Funilaria - LC dos Santos Funilaria - Me 23.818.810/0001-55 43 3025-1767 jrfunilaria@outlook.com.br 86015000 - Avenida  : Duque de Caxias , 1978 - Igapó - LONDRINA x
Lavacar MD ESTACIONAMENTO E LAVA RÁPIDO LTDA - ME 14.694.845/0001-39 43 3323-5734 mdestacionamento@gmail.com 86026720 - Avenida  : Arcebispo Dom Geraldo Fernandes , 1050 - Centro - LONDRINA
Mecanica geral MD Goncalves e Dia Ltda - Precisão Auto Center - Londrina 01.219.080/0002-14 43 3367-3007 precisaomec@yahoo.com.br 86010220 - Rua : Chile , 3780 - Centro - Esquina com Av.JK LONDRINA x x
Mecanica geral MS Oficina mecânica LTDA 19.446.751/0001-64 43 3326-0060 ms_autocenter@hotmail.com 86010450 - Rua  : Pará , 60 - Centro - LONDRINA x
Mecanica geral Osmar Batista do Vale Funilaria ME 08.212.213/0001-99 43 9 8448-3670 marigoassessoriacontabil@gmail.com 86083140 - Avenida  : Mário José Romagnolli , 64 - Jardim dos Estados - LONDRINA x x x
Mecanica geral Stereo Car - Stereo Car  Eletronica Ltda 78.965.324/0001-51 43 3325-5491 massal@sercomtel.com.br 86010210 - Rua  : Uruguai , 247 - Centro - LONDRINA x x x
Lavacar Via Brasil Estetica Automotiva - Lava RapidoVia Brasil - Me 07.917.352/0001-55 43 3345-3403 durvalino@bachega.com 86010200 - Rua  : Brasil , 1337 - Centro - LONDRINA
Mecanica motocicleta Via Expressa Comercio de Moto Peças Eireli Me - Moto peças Londrina 29.003.117/0001-00 43 3336-6090 motopecaslondrina@gmail.com 86026225 - Avenida  : Dez de Dezembro , 1342 - Lago Igapó - LONDRINA x
Mecanica geral AUTO CENTER BANDEIRANTES 00.538.703/0001-78 43 3375-3633 angelica@autocenterbandeirantes.com.br ARTHUTHOMAS, 422 - Rodocentro LONDRINA x
Mecanica geral CARRO PERFEITO SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA ME 24.480.831/0001-76 43 3325-6606 vanderlei@ferraripneus.com AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, 1111 Vila Ipiranga LONDRINA x
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Mecanica geral SERTA SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS 04.294.715/0001-55 43 33344-3066 serta_servauto@hotmail.com AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 2856 Jardim Londrilar LONDRINA x
Mecanica geral HOLDING AUTO CENTER LTDA-MARCELO CAR CENTRO AUTOMOTIVO 06.999.065/0001-79 43 3337-1000 marc20rodrigues.sos@gmail.com Rua Brasil, 1153 centro LONDRINA x
Mecanica geral FERRARI COMERCIO DE RODAS E PNEUS LTDA 03.782.564/0001-11 43 3325-6606 vanerlei@ferraripneus.com AV JK, 1111 Santo Anjo LONDRINA x
Mecanica geral MORO E WOLF LTDA 05.799.543/0001-34 43 3321-4005 autoimpactolondrina@hotmail.com AV JK, 3665 centro LONDRINA x
Mecanica geral A A Costa Oficina Mecânica - Street Car 23.034.019/0001-54 44 3346-0129 streetcar_aam@hotmail.com 87083240 - Avenida  : Mandacaru , 2925 - Parque das Laranjeiras - MARINGA x
Mecanica geral Irmão Galani Ltda ME - Auto Mecânica Líder 07.931.655/0001-22 44 3222-1323 automecanicalider1@hotmail.com 87050210 - Rua  : Vidal de Negreiros , 59 - Zona 03 - MARINGA x
Mecanica geral LIDER CENTRO AUTOMOTIVO 18.828.872/0001-08 44 3023-3021 LIDERCAUTOMOTIVO@GMAIL.COM Rua DR Alexandre Rasgulaeff 5954 centro MARINGA x
Mecanica geral DUCATI FUNILARIA E PINTURA 30.384.498/0001-02 44 3267-5553 ducatifunilaria@outlook.com Av Mandacaru 1181 centro MARINGA x x
Mecanica geral RECUPERADORA MORO 04.280.468/0002-19 44 3226-1377 recuperadora@impcto.com.br Praça Pedro Alves cabral 46 centro MARINGA x x
Mecanica geral AUTO IMPACTO AMORTECEDORES 02.587.349/0001-05 44 3034-5970 rosangelabat@hotmail.com Av Colombo 4857 centro MARINGA x
Mecanica geral MECANICA GUIDELLI 24.125.906/0001-09 44 3222-1033 mecanicaguidelli@outlook.com Rod  Prefeito Siricler Sambat, 9456 MARINGA x x x
Mecanica geral DUCATI AUTO MECANICA 04.177.059/0001-00 44 3265-4032 ducatifinan@hotmail.com Av Mandacaru 1246 MARINGA x x
Mecanica geral CENTER JET MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA 01.093.223/0001-03 44 3265-7563 centro_jet@hotmail.com Av Alzira Zarur 415 MARINGA x
Mecanica geral NAVARRO & KOEPSEL LTDA- HELP CAR NK 73.816.621/0001-11 44 3265-6758 oficinahelpcar@hotmail.com Av Alzira zarur 475 MARINGA x
Mecanica geral AUTO MECANICA KSTNER 00.937.449/0001-80 44 3226-5715 kietnerautomotivo@hotmail.com Av Brasil 1459 MARINGA x
Mecanica geral Maragato Chimango Mecanica Z13 14.648.276/0001-95 44 99972-4898 z13automecanica@hotmail.com Av Dr. Alexandre Rasgulaeff, 5232 Jd Real MARINGA x x
Mecanica geral Só Motos Maringa 00.303.671/0001-21 44 3265-4463 somotoszicao@hotmail.com Av Mandacaru, 1767 JD São Jorge MARINGA x
Mecanica geral PAULO SERGIO OSTETTI ME 31.782.560/0001-79 44 3252-2877 nova.automaticos@hotmail.com AVENIDA MERCOSUL, 84 NOVA ESPERANÇA x x x
Mecanica geral MAURICIO POYER ME 13.314.456/0001-78 42 98415-3999 ferruscapoyer@hotmail.com RUA ESCRIVÃ EGLECI CAMPANINI, 226 PALMITAL x x x
Mecanica geral TRUCK CENTER 27.548.638/0001-18 41 3423-0715 oficinatruckcenter@gmail.com RUA Levi Gonçalves, 452 Vila Garcia PARANAGUA x x
Mecanica geral JOSE VALDECIR BRUM ALVES ME 11.342.779/0001-40 41 3422-1570 henriquebrum@clinomaq.com.br Av Tuffi Maron 154 Serraria PARANAGUA x
Mecanica geral CRONOPARTS TACOGRAFOS LTDA 01.554.193/0001-95 41 3424-3832 cronoparts@outlook.com Av Etuzi Takayama 120 PQ São João PARANAGUA x x
Mecanica geral RAMOS E MOHR 24.652.782/0001-01 41 3422-2886 andre@tratorsul.com.br Rua Bento Munhoz da Rocha Neto 4252 Samambaia PARANAGUA x x
Mecanica geral LAUANA YESSA SIGOLO RICARDO EIRELI ME- LM MANUTENÇÕES 24.956.123/0001-69 41 3424-8080 comercial@manutencoeslm.com Av Ayrton Senna da Silva 1067 Dom Pedro PARANAGUA x x x x
Mecanica geral DANIEL DOS SANTOS- DASA MANUTENÇÃO MECANICA 24.366.059/0001-66 41 99223-7783 comercial@dasamanutencaopesada.com Av Ayrton Senna da Silva 1067 Dom Pedro ll PARANAGUA x x x
Mecanica geral NAVEGANTES COMERCIO DE PEÇAS 09.201.523/0001-70 41 3427-2537 navegantesautopecas@gmail.com Av Prefeito Roque Vernalha 1615 JD Araça PARANAGUA x x x x
Mecanica geral Dpaschoal Paranagua 45.987.005/0295-01 41 3426-2700 patricia.magalhaes@dpaschoal.com.br Av Ayrton Senna da Silva, 2652 Industrial PARANAGUA x
Mecanica geral Jucelino Candido De Lima - Auto Mecanica Juncar - Paranavai 00.611.577/0001-30 44 3422-4579 mecanicajuncar@hotmail.com 87707000 - Avenida  : Heitor Alencar Furtado , 4673 - Jardim Farropilha - PARANAVAI x x
Mecanica geral Motorama Peças e Acessórios - José Wantuel Roeda Diogo - EPP 01.101.289/0001-06 44 3422-1711 motoramapvai@brturbo.com.br 87701310 - Avenida  : Distrito Federal , 1056 - Centro - PARANAVAI x x
Mecanica geral Picoreli Com de Peças e Mec Ltda - ME - Oficina Mercedez Picoreli 76.977.149/0001-97 44 3446-1243 oficinapicoreli@hotmail.com 87720140 - Rodovia  : BR - 376 , KM 107 - Distrito Industrial (Sumaré) - BR - 376 - KM 107PARANAVAI x
Mecanica geral Vani Comercio de Peças e Acessorios Para Veiculos Ltda ME - Chevropar 02.338.847/0001-06 44 3424-2452 chevropar@hotmail.com 87706000 - Avenida  : Heitor Alencar Furtado , 8279 - Jardim Santos Dumont - PARANAVAI x x
Mecanica geral Vilmar Automecanica Ltda ME - Tratormaq - Paranavaí 04.399.780/0001-45 44 3422-8734 tratormaq_mecanica@hotmail.com 87706655 - Rua  : Guarani , 254 - Vila Terezinha - PARANAVAI x x
Mecanica geral SANTA ROSA & MAGALHAES AUTOMECANICA LTDA 17.380.025/0001-60 44 3422-6833 mecanicasantarosafilho@hotmail.com Av Dep Heitor Alencar Furtado 706 JD São Jorge PARANAVAI x
Mecanica geral JURANDIR S DE A LEITE MECANICA- ESTILO AUTO MECANICA 09.163.356/0001-10 44 3446-1243 estiloautomecanica@hotmail.com Av Dep Heitor Alencar Furtado 5975 JD Drumont PARANAVAI x
Mecanica geral WEISE TRANSPORTES LTDA- BRASILCAR TRANSPORTES 07.306.041/0001-50 44 3422-9618 brasilcartransportes@gmail.com Av Dep Heitor Alencar Furtado 8225 Jd Drumont PARANAVAI x x
Mecanica geral ELETRICAR 03.286.224/0001-08 44 3045-0999 eletricar2015@gmail.com Av Distrito Federal 1548 JD Progresso PARANAVAI x
Mecanica geral Via Parts Peças e Serviços 07.257.649/0001-31 44 3423-0858 alvaro@viaparts.com Av DEP. Heitor de Alencar Furtado, 7369 PARANAVAI x x
Mecanica geral MUNDIAL BOSCH CAR SERVICE 09.587.297/0001-08 46 3224-2977 mecanicamundialbosch@gmail.com AVENIDA TUPI, 3974 SANTA TEREZINHA PATO BRANCO x x x
Mecanica geral CANIÇO ELETRO PEÇAS 77.471.662/0001-74 46 3224-2639 mauricioscarabelot@hotmail.com Av Tupi 3698 Baixada PATO BRANCO x x
Mecanica geral FORMULA 1 PNEUS E AUTO CENTER 16.962.941/0001-46 46 3225-5001 everton_f1pneus@hotmail.com Rua Tocantins 2150 Centro PATO BRANCO x
Mecanica geral AUTO ELETRICA PHILIPSEN 03.157.162/0001-26 46 3225-4063 autoeletrica_ph@hotmail.com Rua Araucaria 257 Sta Terezinha PATO BRANCO x x
Mecanica geral RETIFICA MARDIESEL 27.221.053/0001-99 46 3223-1973 mardiesel.retmotor@gmail.com Rod PR 280 km 140 S/N São Cristovão PATO BRANCO x x
Mecanica geral CENTRO AUTOMOTIVO STOP CAR 18.128.374/0001-52 46 3225-6403 daniel.stopcar@hotmail.com Rua Caramuru 1450 Centro PATO BRANCO x x
Mecanica geral Galeazzi Auto Center 13.324.145/0001-90 46 2101-3366 adm@galeazziautocenter.com.br Rua Tapir, 1210 centro PATO BRANCO x
Mecanica geral M3A COMERCIAL PNEUS LTDA 21.276.158/0001-69 46 3220-4070 PATO BRANCO x x
Mecanica geral P M PNEUS COMERCIAL LTDA 16.558.774/0001-72 46 99984-2381 PATO BRANCO x x
Mecanica geral AUTO MECANICA MISSIO- EIRELI- ME 05.111.644/0001-70 46 3025-5183 PATO BRANCO x
Mecanica geral OFICINA G3 AUTO CLINICA 11.122.685/0001-65 46 3646-1103 g3autoclinica@hotmail.com 42 3646-1103 av Getulio Vargas 728 centro PITANGA x
Mecanica motocicleta MASCOTE MOTOS 23.030.556/0001-26 46 99967-4183 fpretrechen@hotmail.com 42 99961-4183 Rua jose klosoviski, 790 centro PITANGA x
Mecanica geral Nelson Centro Automotivo 00.902.992/0001-42 42 3227-4508 benekar@terra.com.br RUA VISCONDE DE SINIMBU, 770 Orfãs PONTA GROSSA x x
Mecanica geral GERALDO TURBINAS 75.261.818/0001-67 44 3227-0010 geraldoturbinas@uol.com.br Av Souza Naves 2990 Sabara PONTA GROSSA x x
Mecanica geral TLB OFICINA 10.969.801/0001-13 42 3227-2951 tlb_oficina@outlook.com Rua minas Gerais 2129 boa vista PONTA GROSSA x x
Vidraçaria Automoveis Vidro Cars Ponta Grossa 12.175.838/0001-03 42 3224-8554 vidrocars@gmail.com Rua Minas Gerais, 144 Nova Russia PONTA GROSSA x x

COMERCIO DE PEÇAS NICOSA LTDA 75.600.635/0001-29 42 3219-6700 PONTA GROSSA x x
Lavacar BR Lavações - M.E Lavações - Lava Rapido - Me  20.072.035/0001-43 43 3016-0138 brlavacoes@hotmail.com 86600135 - Avenida  : Presidente Getúlio Vargas , 1561 - Centro - ROLANDIA
Mecanica geral AJD MECANICA AUTOMOTIVA EIRELI 33.063.384/0001-40 41 3058-5044 ajd_mecanicaautomotiva@hotmail.com 83045090 - Travessa  : Ferdinando Aristides Moleta , 234 - Afonso Pena - SAO JOSE DOS PINHAIS x x
Mecanica geral Michele Daoud El Chook- ME - Pneucar Auto Center- São Jose dos Pinhias 11.369.276/0001-68 41 3035-7482 pneucarsjp@gmail.com 83040210 - Rua  : Joaquim Nabuco , 472 - Cidade Jardim - SAO JOSE DOS PINHAIS x x x
Funilaria e mecanica FOGGIATTO LATARIA E PINTURA LTDA 01.298.240/0001-87 41 3382-1828 paulo@grupofoggiatto.com.br 41 3382-1828 SAO JOSE DOS PINHAIS x
Mecanica geral AUTO CENTER PORTO 22.466.141/0001-37 41 3035-4450 caps.saojosedospinhais397@gmail.com Rua São Jose 865 São Cristovão SAO JOSE DOS PINHAIS x
Mecanica geral MONOTEC AUTO CENTER 20.881.614/0001-37 41 3103-0147 monotec@redemonotec.com.br Rua Mirador 59 SAO JOSE DOS PINHAIS x
Mecanica geral REVCAR AUTO CENTER 97.553.011/0001-79 41 3384-5651 revcar@revcarcenter.com.br Rua São Jose 3561 SAO JOSE DOS PINHAIS x
Mecanica geral TOTAL MOTOR MECANICA 13.215.567/0001-27 41 3582-4286 totalmotor_@hotmail.com Rua Augustinho Precoma 259 São Pedro SAO JOSE DOS PINHAIS x x
Mecanica geral AUTO CENTER AUMIR 24.355.994/0001-27 41 3585-7019 eletrica.manzi@hotmail.com Rua Santa efigenia 476 SAO JOSE DOS PINHAIS x
Mecanica geral PNEUCAR MOTO SERVICE 32.835.013/0001-77 41 3283-3215 pneucarnotas@gmail.com Rua Jose Claudino Barbosa 530 Afonso Pena SAO JOSE DOS PINHAIS x x x
Mecanica geral BIANCO TRATORES E EQUIPAMENTO 76.273.382/0001-99 41 3382-2200 guidobianco@hotmail.com Av das Torres 4747 São Pedro SAO JOSE DOS PINHAIS x x
Concessionaria Florença Caminhoes 09.091.832/0001-35 41 3311-6700 raphael.alves@florença.com.br Contorno Leste km 17317 Braga SAO JOSE DOS PINHAIS x
Mecanica geral PAULISTA & SCHIMDT LTDA 07.496.467/0001-13 42 3532-5206 DIESEL_CIA@YAHOO.COM.BR RUA RODOLFO WOLFF, 302 SÃO MATEUS DO SUL x x x
Mecanica geral FORTE PLAN CONDTRUÇÕES LTDA 21.596.243/0001-04 42 3532-3583 forte.plan@hotmail.com RODOVIA BR 476, 395 SÃO MATEUS DO SUL x x x
Mecanica geral Auto Terres 26.686.785/0001-91 42 98833-8233 autoterres@gmail.com Rua Ulisses Faria S/N Centro SÃO MATEUS DO SUL x
Mecanica geral TB SERVIÇOS VEICULARES EIRELI – ME 22.657.584/0001-05 42 3532-2432 SÃO MATEUS DO SUL x x
Mecanica geral BITURUNA AUTO PEÇAS ELETRICA E MECANICA LTDA 79.993.069/0001-13 42 3532-2432 SÃO MATEUS DO SUL x x
Injeção Eletronica Diesel Casa Diesel Ltda 18.000.452/0001-39 43 3571-4771 casadiesel@outlook.com Av Marginal, 1513 SIQUEIRA CAMPOS x x
Mecanica geral Oficina do Cocao 77.127.512/0001-48 43 996047-1515 oficinadococao@hotmail.com Av Marginal, 1419 Nacoes SIQUEIRA CAMPOS x x x
Mecanica geral Rodolfo Tanck Lacerda 17.152.013/0001-89 43 99126-0033 ribeiroautocentersiq@gmail.com Rua Rio Grande do Sul, 1170 SIQUEIRA CAMPOS x x
Mecanica geral Auto Peças Ribeiro 11.528.644/0001-73 43 3571-1255 autopecasribeiro@gmail.com Rua Rio Grande do Sul, 1119 SIQUEIRA CAMPOS x x
Mecanica geral RTA - Reparação Técnica Automotiva Ltda. 04.058.562/0001-47 42 3272-9024 heliocl_rta@hotmail.com 84261350 - Avenida  : Chanceler Horácio Laffer , 1058 - Centro - TELEMACO BORBA x x x
Mecanica geral TARGA AUTO CENTER 09.084.248/0001-52 42 3272-4000 sergio@grupotarga.com.br Av Vice Pref Reginaldo Guedes 700 Centro TELEMACO BORBA x
Mecanica geral ABS AUTO PEÇAS E MECANICA 07.424.668/0001-05 42 3272-0132 absfatura@hotmail.com Rua Alberto Elerth Filho 695 centro TELEMACO BORBA x x
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Mecanica geral STOP CAR AUTO CENTER 08.694.418/0001-58 42 3273-7215 stopcartb@hotmail.com Rua João Siqueira Fiho 300 centro TELEMACO BORBA x
Mecanica motocicleta HD Motos 13.556.216/0001-80 42 3272-5904 hdmotopecasjr@hotmail.com Rua XV DE Novembro, 80 centro TELEMACO BORBA x
Mecanica geral EBB Serviços Automotivos 14.145.834/0001-08 42 3272-8399 admservauto@gmail.com Rua Bom Jesus 27, Area II TELEMACO BORBA x
Mecanica geral MECANICA VANZELA LTDA ME 85.020.154/0001-06 45 3252-1040 VANZELLAMECANICA@HOTMAIL.COM (45) 3277-1623 RUA AUREA, 1329 CENTRO TOLEDO x x
Mecanica geral VANZELLA AUTO PEÇAS 10.535.965/0001-32 45 3277-1718 VANZELLAPECAS@GMAIL.COM 45 3277-1718 RUA SARANDI, 525 CENTRO TOLEDO x
Lavacar SANTOS LAVA CAR 10.861.487/0001-50 45 99987-6830 LYANATHA.GUIMARAES@HOTMAIL.COM 45 99987-6830 RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO TOLEDO
Mecanica geral BOZO AUTO CENTER 10.429.358/0001-98 45 3278-1738 SUTOCENTERPANORAMA@HOTMAIL.COM 45 3278-1738 AV EGYDIO GERONYMO MUNARETTO, 4065 PANORAMATOLEDO x
Mecanica geral MECANICA MERLIM 07.922.238/0001-13 45 3053-2222 MARCOSMERLINIGLAMEB@HOTMAIL.COM 45 3053-2222 AV JOSE MURARU, 1562 JD PORTO ALEGRE TOLEDO x x
Mecanica geral Belenzier Auto Center 81.554.644/0001-23 45 3252-2992 pedro@belenzier.com.br Rua XV DE Novembro, 1080 TOLEDO x
Mecanica geral Ibiza Auto Center 12.904.979/0001-01 45 3054-7500 motopecasibizafilial@gmail.com Av Parigot de Souza, 727 TOLEDO x x
Mecanica motocicleta MARCOS SIDNEY DA SILVA E CIA LTDA 00.882.804/0001-61 45 3277-6733 sidneimotos@hotmail.com Rua dos Pioneiros, 988 TOLEDO x
Mecanica motocicleta TWISTER MOTO PEÇAS LTDA 05.253.070/0001-75 45 3378-6318 twister@gmail.com Av Parigot de Souza, 2886 TOLEDO x
Mecanica motocicleta R RODRIGUES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS EIRELI 24.038.292/0001-10 45 99974-7282 rrodrigues@gmail.com Av Parigot de Souza, 1986 TOLEDO x
Mecanica geral BELENZIER TRUCK CENTER LTDA EPP- FILIAL 05.280.470/0002-50 45 3278-5656 Rua Caioba TOLEDO x
Mecanica geral BELENZIER TRUCK CENTER LTDA EPP 05.280.470/0001-70 45 3277-2200 Br 467 TOLEDO x
Mecanica geral Gasparetto e Pelegrinelli Ltda Me- Auto Elétrica Ativar - Umuarama 15.087.658/0001-50 44 3622-2427 wgasparetto@hotmail.com 87501000 - Avenida  : Brasil , 3742 - Zona I - Em Frente Móveis ModernosUMUARAMA x x
Mecanica geral Onix Lubrificantes Ltda - ME 07.955.462/0001-01 44 3624-6500 lenara.schneider@hotmail.com 87502180 - Rua  : Arapongas , 4467 - Zona II - UMUARAMA x x x
Mecanica geral PX. Com Radio Comunicação Ltda 11.226.862/0001-53 44 3056-5171 px.com@hotmail.com 87507015 - Rua  : Jamil Helú , 4986 - Parque Industrial I - UMUARAMA x x
Mecanica geral AUTO MECANCA CLINIAUTO 81.098.436/0001-67 44 3630-7131 clinauto@hotmail.com Av Angelo M. da Fonseca 2247 centro UMUARAMA x
Mecanica geral ESCAPAMENTOS UMUARAMA 84.988.591/0001-47 44 3622-1671 escapamento.umuarama@hotmail.com Av Brasil 3565 centro UMUARAMA x x
Mecanica motocicleta MASTER MOTOS PEÇAS 01.246.393/0001-80 44 3623-2973 mastermotos@hotmail.com Rua Dr. Camargo 5320 centro UMUARAMA x
Mecanica geral AUTO MECANICA DO MIRO 05.153.060/0001-68 44 3055-4438 automecdomiro@hotmail.com Rua Arapongas 4484 centro UMUARAMA x x x
Concessionaria uvel concessionaria GM Umuarama 03.047.652/0001-70 44 3621-3000 marcosenio@uvel.com.br Rua Jamil Helú, 5567 Pq Industrial UMUARAMA x
Mecanica geral Auto Mecânica 1º De Maio Ltda 05.337.277/0001-28 42 3522-1705 andreio.bueno@yahoo.com.br 84600000 - rua : 1. de Maio , 1013 - Centro - UNIAO DA VITORIA x
Mecanica geral Mecanica Marjon Ltda - EPP - Marjovan - União da Vitoria 79.318.010/0001-20 42 3523-3300 mecanicamarjovan@yahoo.com.br 84600000 - Rua : Manoel Estevão , 415 - Centro - UNIAO DA VITORIA x x
Mecanica geral PEÇAS E OFICINA SÃO JOSE 03.017.793/0001-40 42 3522-4121 pcsaojose@yahoo.com.br Av Bento Munhoz da Rocha 1182 Centro UNIAO DA VITORIA x x
Mecanica motocicleta Rafa Motos 14.077.560/0001-59 42 3523-6754 rafa.motopecas@hotmail.com Av Manoel Ribas, 940 centro UNIAO DA VITORIA x
Mecanica motocicleta NN Moto Peças 27.237.476/0001-05 42 3522-8672 nnmotopecasoficina@gmail.com Av Julio Amazonas, 238 são cristovão UNIAO DA VITORIA x
Mecanica geral DDF COMERCIO DE PNEUS LTDA 15.536.877/0002-50 43 3228-3002 pneucarwr@gmail.com Rua Alfredo Penteado 52 centro WENCESLAU BRAZ x x
Mecanica geral Pezão Auto Center 21.056.797/0001-19 43 999627-3337 pezaoautocenter@hotmail.com Rua Papa João xxIII, 709 vila quente WENCESLAU BRAZ x
Mecanica geral TGS Motor 12.483.601/0001-81 43 9 9612-3178 thiagogarbeleto@hotmail.com Av Augusto Paschoal da Silva, 253 WENCESLAU BRAZ x
Mecanica geral Auto Mecanica Ribeiro 20.280.873/0001-02 43 3528-4420 mecanicaribeiro@hotmail.com Rua João Abrão Fayad, 18 WENCESLAU BRAZ x x
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APÓLICE

DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº:   

RAMO:   

PROPOSTA:

0306920199907750303288000

0775 - SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICO

 652.676

NOME:

ENDEREÇO:

CEP: CIDADE: UF:

CPF OU CNPJ:ESTADO DO PARANA

AV CANDIDO DE ABREU SN - CENTRO CIVICO

CURITIBA PR80.530-000

76.416.940/0001-28

DADOS DO SEGURADO

NOME:

ENDEREÇO:

CEP: CIDADE: UF:

CPF OU CNPJ:

40.015-090

27.284.516/0001-61MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA

RUA FRANCISCO GONÇALVES, Nº 01- EDIF. REITOR MIGUEL CALMON- SALA 1206 - COMÉRCIO

SALVADOR BA

DADOS DO TOMADOR

DADOS DO CORRETOR

CPF OU CNPJ:NOME: SUSEP:100638935FINLÂNDIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 10.864.690/0001-80

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R$ 1.932.897,86  -  Um Milhão e Novecentos e Trinta e Dois Mil e Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

Construção, Fornecimento ou Prestação de Serviços

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

MODALIDADE:

OBJETO DA GARANTIA
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos causados pelo Tomador ao Segurado, em razão de inadimplemento das obrigações 

previstas no Contrato nº 1292/2019 - Processo nº 15.843.489-0, cujo objeto é: Prestação de serviço comum de gerenciamento da manutenção, com fornecimento e implantação de 

sistema informatizado e integrado (ambiente web), que compreenda o controle e gestão compartilhada, bem como a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da 

frota mediante Rede Credenciada, para atender os veículos, embarcações e equipamentos que compõem a frota do Poder Executivo do Estado do Paraná.

COBERTURAS CONTRATADAS
COBERTURA IMPORTÂNCIA SEGURADA PRÊMIO LÍQUIDO INICIO DE VIGÊNCIA FIM DE VIGÊNCIA

Construção, Fornecimento ou Prestação de Serviços R$ 1.932.897,86 R$ 5.800,00 18/07/2019 13/04/2020

Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.

FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO

VencimentoParcela Valor

 1 R$ 1.450,00 15/08/2019

 2 R$ 1.450,00 15/09/2019

 3 R$ 1.450,00 15/10/2019

 4 R$ 1.450,00 15/11/2019

CUSTO DO SEGURO

Prêmio Total

IOF

Custo de Apólice

Adicional de Fracionamento

Prêmio Líquido R$

R$

R$

R$

R$

 5.800,00

 0,00

 0,00

 0,00

 5.800,00

DADOS DO PRÊMIO DE SEGURO

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que 

instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante 

E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º. Art.1º. - Fica instituída a infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade 

jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das 

aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações 

eletrônicas seguras.

Belo Horizonte, 25/07/2019  12:53:00

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica 

deve ser verificada no endereço https://www.pottencial.com.br/autenticidade. No site, 

informe o Nº da Apólice: 0306920199907750303288000 e o Controle Interno:  

00AA9704A0B80C35. Após sete dias úteis da emissão, este documento poderá 

também ser verificado no site da Susep: www.susep.gov.br sob o nº de documento 

030692019009900750303288000000.

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar 

aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 477/13 e Processo Susep 15414.900138/2014-20. O 

Registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) 

Corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento 

ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita). 

As coberturas desta apólice foram contratadas em conformidade com as Condições Gerais do Seguro Garantia, de 

acordo com a Circular SUSEP nº 477/2013.  As Condições Gerais deste produto encontram-se disponíveis no 

endereço: www.pottencial.com.br , ou através do QR Code.

CNPJ: 11.699.534/0001-74. Av. Raja Gabaglia, 1143/19º andar - CEP 30.380-403 - Luxemburgo - Belo Horizonte - MG - Fone : (31) 2121-7777

POTTENCIAL SEGURADORA S/A CÓDIGO SUSEP 03069 www.pottencial.com.br - Ouvidoria : 0800-2001080 ouvidoria@pottencial.com.br Página 01 de 04
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CONDIÇÕES ESPECIAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CONDIÇÕES ESPECIAIS - SEGURO GARANTIA PARA CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO OU 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CAPÍTULO II: CONDIÇÕES ESPECIAIS. RAMO 0775: SEGURADO SETOR PÚBLICO.

1. OBJETO:

1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice , 

pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato 

principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.

1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e 

indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 13.303/2016 ou na Lei 

nº 8.666/1993.

                        1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura 

Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias, conforme descrito no Capítulo III deste Anexo.

2. DEFINIÇÕES:

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes na Lei nº 

13.303/2016 ou na Lei nº 8.666/1993 e do art. 2º da Lei nº 8.987/85:

I - Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a 

execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do tomador, excluindo-se qualquer 

prejuízo decorrente de outro ramo de seguro, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

3. VIGÊNCIA:

3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes regras :

I - coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de 

obras, serviços e/ou compras;

II - por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

3.2. As renovações, a que se refere o inciso II do item 3.1., não se presumem, serão 

precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até 

noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito interesse na 

manutenção da garantia.

4. EXPECTATIVA. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar 

possível inadimplência do tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo segurado, 

indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da 

inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a seguradora, com o fito de 

comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.

4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante 

comunicação pelo segurado à seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que 

comprovem o inadimplemento do tomador, data em que restará oficializada a Reclamação do 

Sinistro.

4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes 

documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

a)Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações 

assumidas pelo tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo 

segurado e pelo tomador;
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b)Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador;

c)Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, 

inclusive e-mails, trocados entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do 

tomador;

d)Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores 

retidos;

e)Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos 

sofridos;

4.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do 

Sinistro;

4.3. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no 

item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações 

cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de 

regulação;

5. RATIFICAÇÃO: 

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido 

alteradas pela presente Condição Especial.
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CLÁUSULAS PARTICULARES

CONDIÇÃO PARTICULAR - ANTICORRUPÇÃO

1. Não estão cobertos pela presente Apólice a ocorrência de quaisquer prejuízos, rescisões 

e/ou demais penalidades relacionados, direta ou indiretamente, a atos, omissões e /ou fatos violadores de 

normas de anticorrupção, perpetrados pelo segurado, tomador, coobrigados e suas controladas, 

controladoras, coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, 

funcionários e/ou prepostos.
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