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CONCORRÊNCIA nº 021/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 842/2018

Outorga de concessão onerosa, para operação do Serviço Público de Transporte Coletivo de
Passageiros no Município de Londrina, dividido em 02 (duas) Áreas Operacionais distintas,
delimitadas geograficamente, denominadas de Área 01 Área 02.

Área requisitante: Diretoria de Transportes que faz a solicitação mediante Correspondência Interna
n.º 196/2018- DT.
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EDITAL DE CONCORRENCIA Nº 021/2018
O MUNICÍPIO DE LONDRINA, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da
COMPANHIA MUNICIPAL TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO, ora denominada simplesmente CMTU-LD,
sociedade anônima de economia mista, conforme Lei Municipal nº 5.496/93 e alterações, de
acordo com os poderes delegados mediante o Decreto Municipal nº 1161, de 07 de agosto de
2018, torna pública a abertura da presente licitação, na modalidade Concorrência, que será
realizada nos termos deste Edital, sob o regime de empreitada por preço global, pelo tipo menor
preço, tendo como finalidade a seleção de empresa e ou consórcio de empresas para a
concessão do Serviço de Transporte Coletivo por Ônibus do Município de Londrina, tendo como
critério de julgamento o MENOR VALOR DA TARIFA DE REMUNERAÇÃO OFERTADA (TO).

Regem a presente Licitação a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a Lei
Federal nº 8.987/95, de 13 de fevereiro de 1995, Lei Federal 12.587/2012, de 03 de janeiro
de 2012, Lei Federal nº 9.074 de 07 de julho de 1.995, a Lei Orgânica do Município de
Londrina, bem como as Leis Municipais n.º 9.220, de 29 de outubro de 2003 e 5.496, de 27
de julho de 1993.
A presente Licitação foi precedida de audiências públicas realizadas nos dias 03 e 26 de outubro
de 2018, nos termos do artigo 39 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e suas alterações, publicada
no Diário Oficial do Município de Londrina, nos dias 21 de setembro de 2018 e 10 de outubro de
2018, para divulgação de todas as informações pertinentes ao presente certame, oportunidade
em que os interessados tiveram acesso e receberam as informações e manifestações pertinentes.
Em cumprimento ao que determina o art. 5º da Lei Federal nº 8.987/95, a justificativa para a
realização da presente licitação foi publicada no Diário Oficial do Município de Londrina, na edição
nº 3659, de 22 de novembro de 2018.
O extrato do edital foi publicado nos seguintes veículos de comunicação:
 Diário Oficial do Estado do Paraná, Edição de 26/11/2018;
 Diário Oficial do Município, Edição de 26/11/2018;
 Jornal Folha de Londrina, Edição de 24/11/2018;
O edital e seus anexos foram disponibilizados na íntegra na Página Oficial da CMTU-LD,
na internet no período de 26/11/2018 à 26/12/2018.
A Comissão Especial de Licitação foi designada através do Ato Executivo nº 185/2018.






RESUMO DAS DATAS RELATIVAS AO CERTAME
Impugnações e consultas: até às 17h 00m do dia 20/12/2018;
Protocolização dos envelopes “A” e “B”: até às 08h 30m do dia 26/12/2018
Credenciamento dos representantes: a partir do horário de abertura e avaliação; e
Abertura dos envelopes: dia 26/12/2018, às 09 horas e trinta minutos.

Todos os eventos relativos ao certame acontecer na sede da CMTU-LD, situada à Rua Prof.
João Cândido, 1213, Centro – Londrina-PR.
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1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 A sessão pública de abertura da Concorrência será realizada na sede da CMTU-LD, localizada
na Rua Professor João Cândido, 1213- Centro – Londrina- PR, no dia 26/12/2018 (quarta-feira),
tendo início às 09 horas e 30 minutos, com o credenciamento dos representantes legais das
licitantes.
1.1.1 A CMTU-LD reserva-se o direito de transferir o local, a data e a hora para a abertura das
propostas, descabendo, em função disso, qualquer direito das LICITANTES à indenização,
situação que, se ocorrida, será precedida da devida publicidade, que se dará por meio de
divulgação na página Oficial da CMTU-LD, bem como pela publicação no Jornal Oficial do
Município de Londrina.
1.2 Os envelopes A e B serão recebidos até as 08 horas e 30 minutos do dia 26/12/2018 (quartafeira).
1.3 O Edital e seus Anexos poderão ser examinados e obtidos na Gerência de Licitações da
CMTU-LD localizada no primeiro andar da Sede da Companhia Municipal de Trânsito e
Urbanização, das 8h às 17h, nos dias úteis, e no site do CMTU-LD http://cmtu.londrina.pr.gov.br/, no link Transparência – Licitações, mesmo local onde serão
publicados os atos e decisões da presente licitação.

2. DO OBJETO
2.1 Constitui objeto da presente Concorrência a Outorga de concessão onerosa, para operação
do Serviço Público de transporte coletivo de passageiros, no Município de Londrina, dividido em
02 (duas) áreas operacionais distintas, delimitadas geograficamente, denominadas de área 01
área 02, com a finalidade de atender às necessidades atuais e futuras de deslocamento da
população.
2.2 Todas as informações necessárias para a compreensão do objeto estão contempladas no
anexo III deste instrumento – Projeto Básico.
3. DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
3.1. As impugnações ao presente edital poderão ser feitas até as 17 horas do 5º (quinto) dia útil
anterior à data fixada para a realização da sessão pública da concorrência, por qualquer cidadão.
Em se tratando de pretenso licitante, a impugnação poderá ser apresentada até as 17 horas do
2º (segundo) dia útil anterior à data fixada para abertura das propostas.
3.2. A impugnação deve ser apresentada por escrito, dirigida ao Presidente da Comissão Especial
de Licitação, devendo conter o nome completo do responsável, indicação da modalidade e
número do certame, a razão social da empresa, número do CNPJ, telefone e endereço eletrônico
para contato, devendo ser protocolada na sede da CMTU-LD nos horários de 8 às 17 horas (de
segunda a sexta-feira, à exceção de eventuais feriados ou recessos), situada na Rua Professor
João Cândido nº 1213 – Centro, Londrina (PR).
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3.3. A impugnação feita tempestivamente será julgada em até 3 (três) dias úteis, a contar da
data do seu recebimento, sendo a respectiva decisão encaminhada via correspondência
eletrônica ao solicitante e ficarão disponibilizadas no endereço eletrônico da CMTU-LD
(http://licita.cmtuld.org/) aos demais interessados, no mesmo local onde se encontra o presente
Edital.
3.4. Não serão reconhecidas as impugnações interpostas sem a devida assinatura do
representante legal da impugnante, as interpostas após vencidos os respectivos prazos legais,
bem como as interpostas por email.
3.5 Os interessados podem solicitar esclarecimentos quanto às disposições do presente Edital
devendo enviá-los ao endereço eletrônico licita@cmtuld.com.br, até 2 (dois) dias úteis antes da
data fixada para a realização da sessão pública da Concorrência. Os pedidos de esclarecimento
também poderão ser protocolizados na sede da CMTU-LD nos horários de 8 às 17 horas (de
segunda a sexta-feira, à exceção de eventuais feriados ou recessos), situada na Rua Professor
João Cândido nº 1213 – Centro, Londrina (PR), mediante requerimento, com identificação e local
para o envio das correspondências. As respostas prestadas pelo Presidente da Comissão Especial
de Licitação serão disponibilizadas por meio eletrônico ao solicitante e publicadas no endereço
eletrônico da CMTU-LD (http://licita.cmtuld.org/) aos demais interessados, no mesmo local onde
se encontra o presente Edital.

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar do certame as empresas que tenham no seu objeto social previsão de
atividade que inclua a operação de Serviços de Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros,
isoladas ou reunidas em CONSÓRCIO, desde que comprovem o atendimento das condições e
demais exigências deste EDITAL e a legislação em vigor. A Comissão efetuará a avaliação do
ramo de atividade através do Contrato Social ou de outro documento oficial que indique o ramo
de atividade do licitante.
4.2 Não poderão participar da presente Concorrência:
4.2.1. Interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9 da Lei Federal n.º
8.666/1993;
4.2.2. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta
Concorrência;
4.2.3. Empresas suspensas temporariamente de participar de licitação e de contratar com o
Município de Londrina;
4.2.4. Constituídas como sociedades cooperativas de qualquer natureza;
4.2.5. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública com
fulcro no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/1993;
4.2.6 que tenham como sócio, diretor, gerente ou responsável técnico servidor ou dirigente de
qualquer órgão, entidade ou empresa vinculada ao Município de Londrina;
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4.2.7. Empresa que se encontre sob falência, dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial,
exceto empresas com plano de recuperação acolhido judicialmente, e empresas em recuperação
extrajudicial, com plano de recuperação homologado judicialmente;
4.2.8. Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem regularmente no país
4.2.9. Interditadas por crimes ambientais, nos termos da Lei Federal nº 9.605/98.
4.3. Na hipótese de participação de empresas em CONSÓRCIO, observar-se-ão as seguintes
normas:
4.3.1 No caso de participação em consórcio, pelo menos uma das empresas dele integrante deve
possuir em seu objeto social atividade que permita a operação de transporte coletivo de
passageiros, ficando a participação do consórcio condicionada a essa exigência, e ainda ao
atendimento dos seguintes requisitos:
4.3.1.1 Comprovação de compromisso, por escrito público ou particular, de constituição do
CONSÓRCIO, subscrito pelas empresas consorciadas, estabelecendo, com clareza e precisão,
compromisso destas entre si e em relação ao objeto desta licitação, bem como a indicação da
empresa líder e responsável principal pelos atos praticados pelo CONSÓRCIO.
4.3.1.2 Declaração das empresas consorciadas, atestando que a empresa líder tem amplos
poderes para representar as consorciadas, ativa e passivamente, em todos os atos necessários
durante a licitação, com exclusividade, podendo, inclusive, assumir obrigações pelas demais, sem
prejuízo da responsabilidade solidária das empresas consorciadas.
4.3.1.3 Indicação da denominação e objetivo do consórcio, da organização, da duração, do
domicílio, do foro, da qualificação de cada consorciada.
4.3.1.4 Composição do consórcio, respectivas participações dos integrantes e compromisso
futuro à participação de cada integrante na sociedade constituída com a finalidade de prestar os
serviços desta concessão.
4.3.1.5 A responsabilidade pelos atos praticados em CONSÓRCIO será solidária entre as
empresas dele integrantes, tanto nas fases licitatórias quanto na vigência do contrato de
concessão, bem como a responsabilidade pelos encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e
administrativos referentes ao objeto do contrato, nos termos do art. 33, inciso V da Lei Federal
8.666/93.
4.3.1.6 Apresentação, por parte de cada empresa consorciada, da documentação comprobatória
de sua habilitação jurídica, qualificação técnica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação
econômico-financeira e de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal, admitindo-se, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores
de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação;
4.3.2 Não será permitida a participação de empresa consorciada, suas coligadas, controladas,
controladora ou sob controle comum em mais de um consórcio ou isoladamente, ainda que em
áreas distintas. Caso uma LICITANTE participe de um consórcio, ficará ela impedida de participar
isoladamente da concorrência, permanecendo a sua participação apenas no referido consórcio;

Rua Prof. João Cândido, 1.213 CEP 86.010-001 CNPJ 86731320/0001-37 Fone (43) 3379-7900 Fax (43) 3379-7913 – Londrina – Pr.
www.cmtuld.com.br - e-mail: cmtu@londrina.pr.gov.br

CONCORRÊNCIA nº 021/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 842/2018

6 de 98

4.3.3 As microempresas (ME) e as empresas de pequeno porte (EPP) somente poderão
participar na forma de consórcio, mas não usufruirão dos benefícios previstos na LC 123/06 e
alterações.
4.3.4 Na eventual composição de consórcio por empresas brasileiras e estrangeiras a liderança
caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira.
4.3.5 O consórcio poderá ser alterado, durante a vigência do Contrato de Concessão, desde
que haja manutenção integral de todas as condições de habilitação exigidas para a participação
no certame, com a devida anuência do Poder Concedente.
4.3.6 Para a comprovação do Capital Social disposto admitir-se-á o somatório dos
cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, acrescido de 30%
cento) do valor exigido para o licitante individual, nos termos do inciso III, do art.
Federal nº 8.666/93, inexigível este acréscimo para os consórcios compostos, em sua
por micro e pequenas empresas assim definidas em lei.

valores de
(trinta por
33, da Lei
totalidade,

4.3.7 Para atendimento das exigências de qualificação técnica, será admitida a soma das
qualificações apresentadas pelas consorciadas.
4.3.8 A licitante vencedora, isoladamente ou participante de consórcio, não poderá realizar
operações de transformação societária, fusão, cisão e incorporação, até a assinatura do contrato
de Concessão.
4.4. A participação neste certame importa ao licitante o conhecimento de todas as condições
estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas
administrativas e técnicas aplicáveis.
4.5. Somente poderão participar da presente licitação as licitantes que demonstrarem no devido
tempo e modo, sua habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e
regularidade fiscal, e que atendam integralmente a todas as demais condições e exigências deste
Edital, sob pena de exclusão do processo licitatório.
4.6. As Licitantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital e seus Anexos, das
condições gerais do objeto da presente Licitação e dos locais onde serão executados os serviços.
Devem ainda verificar as condições atuais e saber das condições futuras previstas, não podendo
invocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta
ou do integral cumprimento do Contrato.

5. DO CREDENCIAMENTO
5.1. Previamente à abertura da sessão pública da Concorrência, o representante legal da licitante
deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Presidente da Comissão Especial de
Licitações, munido dos documentos que demonstrem que detém poderes para as práticas de atos
inerentes ao certame licitatório.
5.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados, fora dos Envelopes A e B, os seguintes
documentos:
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5.2.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores, ou instrumento de registro comercial (certidão
simplificada), registrado no órgão competente, devidamente atualizado, ou seja, com data não
superior a 90 dias;
5.2.2. Carta de credenciamento, conforme o modelo constante do Anexo I, ou procuração por
instrumento público ou particular, conforme o modelo constante do Anexo I, com firma
reconhecida, da qual constem poderes necessários à prática dos atos inerentes à licitação, como
interpor recursos e desistir de sua interposição, acordar, transigir, desistir, receber avisos e
intimações, assinar declarações;
5.2.3. Documento oficial de identificação que contenha fotografia.
5.2.4 Para o credenciamento as licitantes deverão apresentar a Declaração de pleno
conhecimento do edital, conforme modelo do Anexo I do presente Edital.
5.2.5 Deverá ser apresentada Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação,
de acordo com modelo do Anexo I deste edital
5.3. Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.
5.4. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que
cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
5.5 A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão
do licitante por ele representado, salvo autorização expressa do Presidente da Comissão de
Licitação.
5.6. No caso da sua não apresentação, as declarações poderão ser firmadas no início da sessão
pelo credenciado, adotando-se os modelos constantes do Anexo I.
5.7. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a abertura do certame, deverá
incluir a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, no Envelope A – Documentos
de Habilitação, sob pena de não conhecimento da sua proposta.
5.8. No caso de consórcio, o representante legal deverá ser da empresa Líder, devendo
acompanhar procurações das consorciadas, outorgando poderes à empresa líder para que essa
as represente no certame, a qual deverá identificar a qualificação completa das empresas que
compõem o Consórcio, bem como a qualificação de seus representantes legais.

6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES "A" e "B".
6.1. A Documentação de Habilitação e a Proposta Comercial deverão ser apresentadas em
envelopes separados, opacos, fechados e rubricados no fecho e deverão ser protocoladas na
sede da CMTU-LD, na Rua Professor João Cândido nº 1213 – Centro, Londrina (PR), nas datas e
horários especificadas na página 02 deste edital.
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6.2. Toda a documentação constante dos envelopes nº 01 – HABILITAÇÃO e 02 – PROPOSTA
deverão estar respectivamente rubricadas e assinada por representante legal ou procurador
especialmente constituído.
6.3. Os envelopes deverão conter em sua parte externa e fronteira, preferencialmente na ordem
e na forma abaixo apresentada, as seguintes informações:
À COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO E URBANIZAÇÃO DE LONDRINA - CMTU-LD
ENVELOPE “A” – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 021/2018
OBJETO:
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:
CNPJ:
À COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO E URBANIZAÇÃO DE LONDRINA - CMTU-LD
ENVELOPE “B” – PROPOSTA
CONCORRÊNCIA Nº 021/2018
OBJETO:
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:
CNPJ:

7. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO (ENVELOPE “A”)
7.1 O envelope contendo a documentação para habilitação deverá ser entregue fechado e
indevassável até a data e horário previsto no preâmbulo deste Edital e deverá conter os
documentos necessários à habilitação neste certame:
7.1.1. Para fins de Habilitação Jurídica:
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
entidade competente, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
II. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício, constando documento com a última alteração social;
I.

a. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
7.1.2. Para fins de comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista:
I.

Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da
Fazenda ou Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral.

II.

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

III.

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de
maio de 1943.
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IV.

Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida da União expedida pela
Secretaria da Receita Federal.

V.

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
através da apresentação da Certidão de Débitos Tributários e de Dívida Ativa
Estadual.

VI.

Prova de regularidade com o Município de Londrina, devendo ser comprovada a
regularidade junto aos cadastros mobiliário e imobiliário, emitida junto ao
endereçoeletrônico:http://www1.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_wrapper
&view=wrapper&Itemid=2093. A certidão deverá ser apresentada inclusive no caso
em que o licitante tenha sede ou domicílio em outro Município;

VII. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal relativa à sede ou domicílio do

licitante, devendo ser comprovada a regularidade junto aos cadastros mobiliário e
imobiliário.
VIII. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver,

relativo ao domicílio ou sede da empresa proponente, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto desta Licitação.
7.1.3. Para fins de Qualificação Econômico-Financeira:
I.

Certidão negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, expedida pelo
Cartório Distribuidor da Comarca, sede da empresa proponente, com data de emissão
não anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para recebimento da documentação
de habilitação.

II. Prova de ter a licitante Patrimônio Líquido no mínimo 1,5% (um e meio por cento) do

valor global estimado do contrato da Área de interesse, conforme valores abaixo:
ÁREA

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO

1,5%

01

R$ 1.337.244.674,40

R$ 20.058.670,17

02

R$ 821.307.576,60

R$ 12.319.613,65

a) O valor global estimado do contrato refere-se ao valor estimado de remuneração

mensal, com base na média dos usuários pagantes, multiplicada pelo número de
meses de vigência da contratação (180 meses).
b) No caso de participação em consórcio, a comprovação do Patrimônio Líquido
mínimo deverá ser o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de
sua respectiva participação, acrescido de 30% (trinta por cento) do valor exigido
para a licitante individual, nos termos do inciso III do art. 33 da Lei Federal nº
8.666/93.
III. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis

e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante,
vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados
por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data da apresentação
da proposta.
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a) Quando for feita a atualização deverá apresentar o Balanço Patrimonial do

último exercício social e o Balanço Patrimonial atualizado pelos índices oficiais
com a indicação do índice utilizado.
b) Somente empresas que ainda não tenham completado seu primeiro exercício
fiscal poderão comprovar sua capacidade econômico-financeira por meio de
balancetes mensais, conforme disposto na Lei Federal nº 8.541/1992
c) Serão considerados como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e
Demonstrações Contábeis assim apresentados:
c.1. Na sociedade empresária regida pelas Leis Federais nº 6.404/76,
11.638/07 e 11.941/09, mediante documento publicado em Diário Oficial ou
em jornal de grande circulação.
c.2 As empresas desobrigadas a adotar a ECD – Escrituração Contábil Digital
e que não tenham optado por esse meio, deverão apresentar o Balanço
Patrimonial e Demonstrações Contábeis, extraídos do Livro Diário, contendo
Termo de Abertura e de Encerramento, através de Cópia Autenticada,
Registrado na Junta Comercial ou no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou
no Cartório de Registro de Títulos e Documentos para Sociedades Simples.
IV.

A fim de comprovar a boa situação econômico-financeira a licitante deverá
apresentar declaração com o cálculo do Índice de Solvência Geral, cujo resultado
seja igual ou superior a 1 (um). O índice deverá ser calculado da seguinte forma:

Índice Contábil
ÍNDICE DE
SOLVENCIA
GERAL
V.

Mínimo
exigido

Fórmula
ATIVO TOTAL
(PASSIVO TOTAL – PATRIMÔNIO LÍQUIDO)

1,00

A licitante deverá apresentar o respectivo demonstrativo de cálculo, comprovando o
atendimento aos índices exigidos, em papel timbrado da empresa proponente assinada
pelo representante legal e pelo profissional contábil devidamente habilitado.

7.1.4. Para fins de Comprovação de Qualificação Técnica Operacional:
I. Atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito
público ou privado, em nome da Licitante individual ou de membros do Consórcio, que
comprove(m), nos termos do Art. 4º Lei Municipal 9.220/2003, ter experiência igual ou
superior a 10 (dez) anos de atividade no segmento de transporte coletivo municipal de
passageiros, tendo executado o serviço de forma satisfatória com uma frota de
veículos (ônibus e ou minionibus) igual ou superior a 40% (quarenta por cento) da
frota total exigida para a área interessada, na seguinte forma:
a) Comprovação de experiência deverá seguir a tabela abaixo, de acordo com a Área
de sua preferência:
ÁREA

FROTA

MÍNIMO 40%

01

238

95

02

148

59
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b) Na hipótese da execução do serviço ter sido prestada de forma consorciada, o
parâmetro do atestado será ponderado pela comprovação da frota efetivamente
disponibilizada, exclusivamente pelo consorciado, no respectivo contrato, cuja
indicação deverá constar expressamente no atestado apresentado.
c) No caso de consórcio, pelo menos uma das empresas deverá comprovar o
estabelecido no inciso I do subitem 7.1.4.
d) A comprovação do atendimento do subitem 7.1.4 poderá ser o somatório dos
quantitativos individuais das empresas componentes do consórcio.
e) No caso de serviço autorizado ou delegado, a comprovação deverá ser feita por
meio de atestado emitido pela pessoa jurídica competente para regulamentar o
referido serviço.
f) Para a comprovação da aptidão Técnico‐Operacional de que trata o item 7.1.4,
somente será(ão) aceito(s) atestados em nome da licitante, salvo nos casos de
fusão, cisão, incorporação/aquisição integral, ou a criação de subsidiária integral,
nas formas dos artigos 251 à 253 da Lei nº 6.404/76 e como meio de recuperação
judicial, nos termos que dispõe o inciso II do artigo 50 da Lei nº 11.101/2005, ou
como reorganização societária.
g) Vedada qualquer forma disfarçada que traga embutida em si o objetivo de
capacitar a licitante a participar e ser habilitada no certame, tais como: aumento
de capital ou subscrição de capital com a utilização de acervo técnico pertencente
à empresa que esteja em situação jurídico‐financeira que a impossibilite de
participar diretamente do certame.
h) Nesses casos deverão ser apresentados os documentos comprobatórios contendo
todas as condições dessas transações, em especial, no que se referirem ao acervo
técnico, e que deverão ser consideradas na presente licitação.
i) Não serão aceitos, em qualquer hipótese, para comprovação da aptidão
Técnico‐Operacional da licitante, contratos de cessão de tecnologia ou
instrumentos de natureza similar entre a licitante e terceiros, mesmo que esses
sejam pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou cujo(s) Responsável(eis)
Técnico(s) seja(m) o(s) mesmo(s) da licitante.
7.1.5. Demais documentos, como segue:
I.

Declaração de idoneidade, emitida e assinada pela licitante ou representante,
conforme modelo do Anexo I;
II. Declaração do licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
anos, conforme modelo do Anexo I;
III. Declaração de Pleno Conhecimento das condições e locais da prestação do serviço,
conforme modelo Anexo I.
§ 1º. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentação em
desconformidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante.
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§ 2º. A inabilitação de qualquer consorciada acarretará a automática inabilitação do consórcio.
§ 3º. Juntamente com a documentação referente à habilitação, o licitante poderá encaminhar
declaração de renúncia ao direito de recorrer do julgamento desta fase, conforme modelo do
Anexo I, a fim de propiciar celeridade ao presente certame.
§ 4º. Para fins de comprovação, a Contratante poderá realizar diligências para comprovação dos
conteúdos informados nos Atestados e somente serão aceitos atestados que atendam as
formalidades expressas no parágrafos primeiro e terceiro, do art. 30, da lei Federal 8.666/93.
7.2. HABILITAÇÃO DE CONSÓRCIO
7.2.1 No caso de empresas reunidas em consórcio, deverão ser apresentados os documentos
exigidos nos itens 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 e 7.1.5 de cada empresa consorciada e, ainda, a
seguinte documentação:
I.

Compromisso de constituição do consórcio, subscrito pelas consorciadas, contendo:
a.
b.

c.
d.
e.
f.

denominação do consórcio;
composição do consórcio, indicando o percentual de participação de cada
empresa consorciada e compromisso futuro à participação de cada integrante na
sociedade constituída com a finalidade de prestar os serviços desta concessão;
organização do consórcio;
objetivo do consórcio;
duração do consórcio;
indicação da empresa líder como responsável junto ao Poder Concedente por
todos os empreendimentos que envolvam o Consórcio;

II. procuração outorgando à empresa líder poderes expressos, irretratáveis e irrevogáveis
para concordar com condições, transigir, renunciar a recursos, compromissar-se,
receber citações, assinar quaisquer papeis, documentos e instrumentos de contratação
relacionados com o objeto do Edital, estabelecendo, com clareza e precisão,
compromisso destas entre si e em relação ao objeto desta licitação;
III. declaração expressa de todos os participantes do Consórcio, de aceitação de
responsabilidade solidária pelos atos praticados em CONSÓRCIO das empresas dele
integrantes, tanto nas fases licitatórias quanto na execução do contrato, bem como
pelos encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e administrativos referentes ao
objeto do contrato.
7.3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A DOCUMENTAÇÃO:
7.3.1 As certidões, atestados e outros documentos comprobatórios (exceto aqueles cuja
competência de emissão seja da própria licitante) devem ser emitidos pelas autoridades e órgãos
competentes e estar dentro do prazo de validade até a data prevista para a abertura dos
envelopes, e em nenhum caso será concedido prazo para apresentação de documentos de
habilitação que não tiverem sido entregues na sessão própria, bem como não será permitida
documentação incompleta, protocolo ou quaisquer outras formas de comprovação que não sejam
as exigidas neste Edital. Não serão aceitas certidões que contenham ressalvas de que “não são
válidas para fins licitatórios”.
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7.3.2 Caso os documentos apresentados não mencionem o prazo de validade expressamente no
corpo do documento, serão aceitos se emitidos até 90 (noventa) dias anteriores à data de
entrega da proposta.
7.3.3 As licitantes poderão apresentar os documentos solicitados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Comissão Especial de
Licitação, mediante conferência da cópia com o original, ou ainda por publicação em órgão da
imprensa oficial, conforme disposto no art. 32 da Lei Federal nº 8.666/93.
7.3.4 As certidões e/ou certificados obtidos via Internet poderão ser apresentados em originais
ou fotocópias simples sujeitas à verificação da autenticidade no sítio correspondente.
7.3.5. As declarações emitidas pela licitante deverão ser apresentadas no original e ser firmadas
por representante legal da empresa.
7.3.6. Tratando-se de procuração por instrumento particular, a mesma deverá conter
identificação do mandante da outorga, com firma reconhecida em cartório.
7.3.7. Caso a licitante seja a matriz, todos os documentos apresentados deverão estar em nome
da matriz. Caso seja a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos
apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa.
7.3.8. Caso ocorra algum erro formal na apresentação dos documentos, desde que não
comprometa sua compreensão e legalidade, o mesmo poderá ser sanado durante a própria
sessão pela Comissão.
7.3.9 Poderá a LICITANTE ser inabilitada por motivo relacionado com a capacidade jurídica,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou
inidoneidade em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento.
7.3.10. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente.
8. DA PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE “B”)
8.1. O envelope “B” deverá conter a proposta comercial e deverá ser entregue fechado e
indevassável na data e horário previsto no preâmbulo deste Edital, de acordo com os seguintes
requisitos:
a) Apresentar proposta para apenas uma das áreas licitadas, sendo que na formulação de
sua proposta, a opção de concorrer pela área 1 ou pela área 2 deverá ser consumada;
b) Ser preenchida, sem emendas, entrelinhas, ressalvas ou borrões que possam prejudicar
a sua inteligência e autenticidade, por meio mecânico ou em papel com timbre do
licitante;
c) Conter identificação do licitante constando número do CNPJ;
d) Conter a identificação da área de interesse;
e) Conter assinatura do representante da pessoa jurídica licitante;
f) Indicação do número do procedimento licitatório e o objeto de referência;
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g) Indicação do preço unitário da tarifa e do preço total estimado;
h) Indicação do valor total da outorga, de acordo com a área proposta;
i) Validade da proposta: 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de sua
abertura;
j) Condições de pagamento: de acordo com o disposto neste Edital;
k) Prazo de execução/vigência contratual: de acordo com o disposto neste Edital;
8.1.1 A omissão ou o preenchimento de forma diversa das transcritas nas alíneas “b”, “e”, “h”,
“i” e “j” não acarretará na desclassificação da proposta, mas implicará na aceitação, por parte
dos licitantes, das condições estabelecidas neste Edital.
8.1.2 A PROPOSTA será considerada completa e deverá abranger todos os tributos (impostos,
taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), custos para a gestão da câmara de
compensação tarifária, custos relativos a todos os serviços preliminares, complementares ou
provisórios necessários à perfeita execução dos serviços, custos relativos a mão-de-obra,
encargos sociais e trabalhistas, seguros, administração, equipamentos e instalações necessários à
execução do objeto da presente licitação, transporte de material e de pessoal, bem como lucro e
qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste instrumento convocatório.
8.1.3 A(s) proposta(s) deverá(ão) estar acompanhada(s) da(s) planilha(s) de cálculo
tarifário conforme ANEXO XVI do Projeto Básico (Orientações para preenchimento e planilha de
cálculo), que deverá guardar relação integralmente com a proposta comercial.
8.1.4 O prazo de validade da PROPOSTA é de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de sua
apresentação.
8.1.5 Não será permitida a participação de empresa consorciada, suas coligadas, controladas,
controladora ou sob controle comum em mais de um consórcio ou isoladamente, ainda que em
áreas distintas. Caso uma LICITANTE participe de um consórcio, ficará ela impedida de participar
isoladamente da concorrência, permanecendo a sua participação apenas no referido consórcio.

9. DA CONDUÇÃO DO CERTAME PELA COMISSÃO
9.1. No dia, hora e local designados neste edital, na presença das licitantes e demais pessoas
presentes ao ato público, o Presidente da Comissão Especial de Licitação declarará aberta a
sessão e anunciará o nome das licitantes que apresentaram envelopes, momento em que não
caberá desistência da proposta;
9.2. Na sequência, o Presidente da Comissão Especial de Licitação procederá à abertura dos
Envelopes “A”, contendo a documentação de habilitação, sendo seu conteúdo rubricado pelos
membros da Comissão Especial de Licitação e pelos representantes das licitantes presentes.
9.3. Para a análise e julgamento dos documentos de habilitação, será observado o contido no
Item 7 (e seus subitens) do presente Edital.
9.4. A documentação de habilitação será submetida à avaliação dos integrantes da Comissão
identificados no artigo 3º do Ato Executivo 185/2018 que farão a análise dos quesitos técnicos e
econômicos financeiros apresentados pelas licitantes e emitirá relatório circunstanciado o qual
servirá de subsídio para a decisão da Comissão no tocante aos aspectos de Qualificação Técnica
e Econômico Financeira.
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9.5. Poderá o Presidente da Comissão Especial de Licitação, se assim entender necessário,
suspender os trabalhos para análise mais acurada da documentação, ficando os demais
envelopes contendo a proposta, após rubricados, sob sua guarda, os quais serão posteriormente
exibidos, ainda lacrados, aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos
trabalhos.
9.6. O Presidente da Comissão após analisar os documentos apresentados por cada licitante,
verificando sua conformidade com o disposto neste Edital, emitirá o julgamento da fase de
habilitação, declarando o licitante habilitado ou inabilitado.
9.7 Na sequência, após o decurso do prazo recursal alusivo ao julgamento da fase habilitação,
ou caso haja sua renúncia por todos os licitantes, o Presidente da Comissão dará início à abertura
dos envelopes “B” contendo as propostas.
9.8. O Presidente da Comissão procederá à verificação da conformidade da proposta de preço
com as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos e remeterá a documentação apresentada
no envelope para análise dos integrantes da Comissão indicados no artigo 3º do Ato Executivo
185/2018.
9.9. Poderá o Presidente da Comissão Especial de Licitação, se assim entender necessário,
suspender os trabalhos para análise mais acurada da proposta.
9.10 Após emissão de relatório por parte dos integrantes da Comissão que fará a análise dos
quesitos técnicos e econômicos financeiros apresentados pelas licitantes nos envelopes
“Proposta” o Presidente da Comissão fará o julgamento da licitação.
9.11. As LICITANTES serão classificadas por áreas segundo as respectivas propostas, sendo
declarada vencedora aquela que ofertar o menor valor de tarifa, respeitadas as seguintes
condições:
9.11.1 Serão desclassificadas as Propostas Comerciais que estiverem incompletas,
manifestamente inexeqüíveis, financeiramente incompatíveis com os objetivos da licitação ou que
apresentarem quaisquer valores superiores aos constantes da tabela abaixo, para cada uma das
Áreas Operacionais:

ÁREA

Valor máximo da Tarifa de Remuneração de
Referência (TR) Em Reais (R$) por passageiro
transportado

01

R$ 3,9957

02

R$ 4,0889

9.11.2 Serão classificadas as propostas que atenderem às condições exigidas neste Edital, pela
ordem crescente dos valores de remuneração indicados nas propostas comerciais para cada uma
das Áreas, ficando em primeiro lugar a Licitante que apresentar o menor valor de Tarifa de
Remuneração Ofertada (TO).
9.12. Serão desclassificadas as propostas que:
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a) Apresentarem propostas para mais de uma área;
b) deixarem de atender, no todo ou em parte, as condições deste EDITAL;
c) apresentarem emendas, rasuras, irregularidades, vícios ou defeitos que impossibilitem o
seu entendimento;
d) propuserem encargos financeiros ou oferecerem vantagens baseadas nas ofertas das
demais licitantes;
e) propuserem valor superior ao fixado no item 9.11.1 deste EDITAL;
f) sejam inexequíveis, nos termos do art. 48 da Lei nº 8.666/93 e alterações;
g) não estiverem acompanhadas das planilha(s) de cálculo tarifário conforme ANEXO XVI do
Projeto Básico (Orientações para preenchimento e planilha de cálculo);
9.13 Concluído o julgamento, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO fará a classificação das
LICITANTES em ordem crescente de valor.
9.14. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação será feita, obrigatória e
sucessivamente adotando-se como critérios os definidos no § 2º do artigo 3 da Lei Federal
8.666/93.
9.15 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido disposto no § 2o do
art. 3o da Lei 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público,
para o qual todos os licitantes serão convocados, nos termos do § 2º do art. 45 da Lei nº
8.666/93 e alterações.
9.15.1 O sorteio será realizado pela Comissão Especial de Licitação utilizando envelope contendo
os nomes das licitantes empatadas, sendo considerado vencedor o primeiro nome a ser
escrutinado.
9.15.2 O referido sorteio realizar-se-á independente do comparecimento das proponentes,
circunstância esta que será devidamente registrada em ata.
9.16. As propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que
conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros,
tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para
apuração do valor da proposta.
9.17. Havendo suspensão dos trabalhos, o Presidente da Comissão informará aos presentes que
o dia, hora e local em que serão reiniciados os trabalhos será disponibilizado na página da CMTU
na Internet, no mesmo local onde se encontra o edital, devendo os licitantes acompanharem
diariamente para conhecimento da data. A comunicação também poderá ser enviada aos
licitantes via correio eletrônico, mediante o email identificado na proposta.
9.18. Havendo renúncia ao direito de recurso referente à fase de abertura das propostas cada
licitante deverá formalizar declaração escrita, que passará a integrar a documentação do
processo licitatório, sem prejuízo de sua consignação em ata.
9.19. Da(s) sessão(ões) será(ão) lavrada(s) ata(s) circunstanciada(s) que, ao final, deverá(ão)
ser assinada(s) pelos licitantes presentes e membros da Comissão Especial de Licitação.
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10. DOS RECURSOS
10.1 Das decisões proferidas pela Comissão Especial de Licitação cabem recursos, por escrito,
nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93.
10.2 O recurso deverá ser protocolizado em 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
comunicação ou da publicação da decisão da Comissão de Licitação, podendo os demais
licitantes, após formalmente cientificados, oferecerem contrarrazões igualmente no prazo de
5 (cinco) dias úteis.
10.2.1 O recurso deverá ser protocolizado na sede da CMTU-LD no horário compreendido entre
8 e 17 horas (de segunda a sexta-feira, à exceção de eventuais feriados ou recessos), situada na
Rua Professor João Cândido nº 1213 – Centro, Londrina (PR) e dirigido ao Presidente da
Comissão Especial de Licitação.
10.3. O recurso hierárquico interposto em face da decisão que habilite ou inabilite o licitante,
bem como daquela que julgue as propostas, terá efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, fundada em razões de interesse público devidamente motivadas, atribuir eficácia
suspensiva aos demais recursos previstos no artigo 109, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.
10.4. Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso do licitante aos
autos do processo licitatório ou a qualquer outra informação necessária à instrução do recurso,
mediante solicitação à Autoridade competente.
10.5. Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, a Comissão Especial de Licitação
terá até 5 (cinco) dias para:
a) negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo
estabelecido;
b) motivadamente, reconsiderar a decisão;
c) manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente;
10.6. O acolhimento do recurso, implicará, tão somente, na invalidação dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.7. O resultado do julgamento dos recursos será disponibilizado aos interessados no link
(http://licita.cmtuld.org/), no mesmo local onde se encontra o presente Edital.
10.8. Não serão conhecidas os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante não habilitado(a) legalmente ou não identificado(a) no processo para responder
pelo(a) licitante.

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.1. A adjudicação ao licitante vencedor será realizada ao final da sessão pública do certame,
sempre que não houver manifestação dos participantes no sentido de apresentar recurso.
11.2. Ocorrendo a interposição de recursos, a adjudicação será realizada após a decisão dos
mesmos.
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11.3. Encerrada a etapa de recursos a Comissão emitirá o relatório do certame, indicando as
ocorrências desde a sua abertura até o seu término, encaminhando-o à autoridade superior para
decisão final.
11.4. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente, só podendo
ser efetuada após a adjudicação ou depois de decididos os recursos, confirmada a regularidade
de todos os procedimentos adotados.
11.5. A autoridade competente:
11.5.1. Deverá anular a presente Concorrência, de ofício ou por provocação de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, em caso de ilegalidade; ou
11.5.2. Poderá revogar a presente Concorrência, a seu juízo, se for considerada inoportuna ou
inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
11.5.3. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela
Administração, ressalvado o disposto no artigo 59, parágrafo único, da Lei Federal n.º 8.666/93.
11.5.4. A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos
que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.
11.6. Após a autoridade superior decidir sobre a homologação ou não do certame, o resultado
do certame será divulgado no Jornal Oficial do Município de Londrina.

12. DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO
12.1. Homologado o resultado da licitação pela autoridade competente, a CMTU-LD convocará o
licitante vencedor para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, assinar o contrato, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital e das demais
sanções legais aplicáveis.
12.1.1 Caso o vencedor do certame seja consórcio, será convocado para assinatura do contrato
no prazo de 15 (quinze) dias úteis;
12.1.2. A convocação para assinatura do contrato formalizar-se-á mediante notificação
encaminhada ao endereço eletrônico informado pelo licitante na sua proposta de preços.
12.1.3. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de
Contrato de Concessão, que será firmado entre o Poder Concedente e a adjudicatária.
12.1.4. O prazo para assinar o contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela CMTU-LD.
12.1.5. A assinatura do contrato estará condicionada à apresentação do documento de
procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o
contrato em nome da empresa.
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12.1.6. No caso de instrumento particular, deverá ser comprovada a capacidade do signatário
para nomear procurador, mediante apresentação de cópia do estatuto social ou contrato social
em vigor e, quando se tratar de sociedade anônima, da ata de nomeação do signatário.
12.1.7. Por ocasião da celebração do contrato, o licitante vencedor deverá comprovar a
regularidade fiscal como condição para celebração do ajuste (caso as certidões apresentadas
para a licitação tenham vencido deverão ser apresentadas novamente), devendo manter as
mesmas condições de habilitação quando da execução do contrato.
12.1.8. Em caso de recusa ou impossibilidade da licitante vencedora em assinar o contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, executar o objeto, ou quando a mesma não fizer a
comprovação referida no item anterior, a CMTU-LD adotará as providências cabíveis à imposição
de sanção.
12.2 Caso o vencedor do certame seja consórcio, fica obrigado a promover a constituição e o
registro do consórcio, de acordo com compromisso referido no inciso I do item 7.2.1 deste edital,
nos termos do art. 20 da Lei 8.987/95 e no inciso I, do art. 33, da Lei nº 8.666/93. A assinatura
do contrato poderá ser realizada mediante a apresentação do protocolo de requerimento da
constituição e do registro do Consórcio na Junta Comercial de sua sede
12.3 Se decorrido o prazo concedido e a licitante não comparecer para assinatura, o PODER
CONCEDENTE poderá convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
fazê-lo em igual prazo e nas condições por ele ofertadas.
12.4 Em decorrência da recusa da primeira colocada em assinar o contrato, a Administração
poderá revogar a presente licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei
nº 8.666/93 e alterações.
12.5. No interesse da Concedente o contrato decorrente do presente procedimento licitatório
poderá ser alterado, nos estritos termos do artigo 65, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.
13. DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO
13.1 O valor máximo estimado para a presente licitação é de R$ 2.158.552.251,00 (dois
bilhões cento e cinqüenta e oito milhões quinhentos e cinqüenta e dois mil e duzentos
e cinqüenta e um reais) para um período de 180 (cento e oitenta) meses, de acordo a tabela
abaixo:

AREA

Nº ESTIMADO DE
PASSAGEIROS
(MENSAL)

Nº ESTIMADO
PASSAGEIROS
(180 MESES)

TARIFA MÁXIMA
UNITÁRIA

A

1.859.283

334.670.940

R$ 3,9957

R$ 1.337.244.674,40

B

1.115.904

200.862.720

R$ 4,0889

R$ 821.307.576,60

VALOR MÁXIMO
GLOBAL ESTIMADO

13.2 O valor máximo da tarifa prevista é de: R$ 3,9957 (três reais e nove mil novecentos e
cinqüenta e sete décimos de milésimos de real) para a área A e R$ 4,0889 (quatro reais e
oitocentos e oitenta e nove décimos de milésimos de real) para a área B e serão utilizados como
limites máximos e critério para classificação das propostas.
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14. DA OUTORGA
14.1 Em razão das necessidades de investimentos e melhorias no Sistema Público de Transporte
Coletivo do Município de Londrina, definiu-se pela Outorga Onerosa Fixa, de acordo com as
condições fixadas neste Projeto Básico.
14.2 O valor da Outorga Fixa é de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), que corresponde a
0,553% (quinhentos e cinquenta e três milésimos por cento) do valor global estimado de cada
contrato, distribuídos na proporção da somatória da frota operante mais frota reserva de cada
Concessionária, deste modo:

ÁREA
01

% FROTA
61,67%

VALOR DA OUTORGA
R$ 7.400.400,00

02

38,33%

R$ 4.599.600,00

14.3 O valor da Outorga Fixa deverá ser dividido em 60 (sessenta) parcelas, corrigidas
anualmente pelo IPCA.

15. DA GARANTIA CONTRATUAL
15.1. As licitantes que se sagrarem vencedoras do certame deverão prestar garantia de
execução contratual, em quaisquer das modalidades previstas no art. 56, § 1º da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações, equivalente a 0,35% (trinta e cinco centésimos) do valor global do
contrato de sua Área de Concessão.
15.1.1 O comprovante da prestação da garantia, emitido em favor da Companhia Municipal de
Trânsito e Urbanização de Londrina – CMTU-LD, deverá ser apresentado no prazo máximo de 20
(vinte) dias após assinatura do Termo de Concessão.
15.1.2 A garantia deverá ser renovada anualmente, durante todo o prazo do contrato de
concessão, tendo como critério de reajuste a variação do índice de atualização da tarifa do
período, devendo ser mantido, para o reajuste, o valor global do contrato quando da sua
assinatura.
16. DAS SANÇÕES
16.1 O descumprimento das obrigações assumidas em razão desta licitação e das obrigações
descritas no contrato sujeitará a licitante adjucatária, garantida a prévia defesa, às sanções
previstas na cláusula vigésima sétima do Projeto Básico – anexo III deste edital.
17. DO PRAZO
17.1. Conforme o Artigo 5º da Lei Municipal Nº 9.220/2003 o prazo desta concessão será de 15
(anos) anos, a contar da assinatura do termo contratual, podendo ser prorrogado por igual
período, de acordo com a oportunidade e conveniência do Poder Concedente e após prévia
autorização legislativa.
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17.2. As concessionárias deverão comunicar oficialmente ao Poder Concedente o interesse ou
desinteresse pela renovação em até 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) antes do término do
contrato.
18. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
18.1 Os valores referentes ao pagamento da Outorga Fixa deverão ser obrigatoriamente
aplicados na melhoria do sistema de transporte público coletivo do Município de Londrina.
18.2 As adjuticatárias deverão apresentar o comprovante de depósito do valor relativo à primeira
parcela da Outorga Fixa em conta corrente aberta especificamente para este fim vinculada ao
Fundo de Urbanização – FUL, conforme item 6.10.
18.3 Os valores mensais deverão ser depositados até o décimo dia de cada mês.

19. DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS E REVISÃO/REAJUSTE DOS PREÇOS
19.1 As condições para reajuste tarifário, revisão tarifária e reequilíbrio econômico financeiro do
contrato estão previstas na minuta contratual – anexo II do presente edital.

20. DA VISITA TÉCNICA
20.1 Os interessados no certame poderão realizar Visita Técnica para que possam vistoriar todas
as instalações e conhecer as condições do serviço.
20.2 A Visita Técnica não será obrigatória, no entanto, o licitante que optar por não realizá-la
deverá declarar que conhece todas as condições para a prestação do serviço.
20.3 A visita técnica poderá ser agendada junto à Diretoria de Transportes da CMTU em até 05
(cinco) dias anteriores a data de abertura da sessão pública, em horário previamente agendado
pelo telefone: (43) 3379-7951, ou através do email transporte@cmtuld.org, das 8h às 17h, de
segunda a sexta-feira, em dia útil.

21. DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1. A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório somente poderá
revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade,
de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. A
anulação do procedimento licitatório induz à do contrato ou instrumento equivalente. As licitantes
não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório,
ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato ou instrumento equivalente. A CMTU-LD poderá, ainda,
prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.
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21.2. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação
do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na rescisão do contrato,
sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
21.3. É facultado à Comissão, ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. Os licitantes
intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pela Comissão, sob pena de desclassificação e/ou inabilitação.
21.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, observar-se-á o disposto no art. 110
da Lei Federal 8.666/93, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento.
21.5. No julgamento da habilitação e das propostas, a Comissão poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação.
21.6. A homologação de resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
21.7. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta.
21.8. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
21.9. A participação do(a) licitante neste implica em aceitação de todos os termos deste Edital.
21.10. Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelas
proponentes, prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos
documentos que o instruem.
21.11 Na hipótese de todas as LICITANTES serem inabilitadas ou de todas as propostas serem
desclassificadas, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá fixar às LICITANTES o prazo de 8
(oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas
das causas que motivaram a inabilitação ou desclassificação, conforme § 3º do art. 48 da Lei nº
8.666/93 e alterações.
21.12. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes
por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação
no Jornal Oficial do Município.
21.13. Quaisquer informações, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por servidores
da CMTU-LD, inclusive membros da Comissão Especial de Licitação, não serão considerados nem
aceitos como argumentos para impugnações, reclamações, reivindicações, etc., por parte dos
licitantes.
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21.14. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente.
21.20 Integram este Edital, como se nele estivessem transcritos, os anexos abaixo relacionados,
dispostos na seguinte ordem:
I. Modelo sugeridos de declarações/procurações;
II. Minuta do Contrato;
III. Projeto Básico.
21.16. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Londrina-PR, para
solucionar eventuais litígios, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
21.17. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Comissão, que decidirá com
base na legislação vigente.

Londrina, 23 de novembro de 2018.

Marcelo Baldassarre Cortez
DIRETOR PRESIDENTE

Marcio Tokoshima
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
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ANEXO I
MODELO DE DECLARAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL

A - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

À Comissão Especial de Licitação da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina
CONCORRÊNCIA Nº 021/2018.

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pela

presente

a

empresa

_________________________,

__________________________________,
com

domicílio

(ou

_____________________________Estado

sede)

no

CNPJ

nº

Município

de

__________,

______________________________________________

credencia

endereço
o

(a)

Sr.(a)___________________________________, portador (a) da Cédula de Identidade n°
__________________e CPF n°__________________,

a participar do procedimento licitatório,

sob a modalidade Concorrência Nº 021/2018, instaurado pela Companhia Municipal de
Trânsito e Urbanização de Londrina – CMTU-LD, a qual tem por objeto a Outorga de concessão
onerosa, para operação do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros no Município de
Londrina, dividido em 02 (duas) Áreas Operacionais distintas, delimitadas geograficamente,
denominadas de Área 01 Área 02.

Londrina, PR ______ de____________________de 2018.

______________________________________________________________
(Identificação e Assinatura do Representante Legal da Empresa proponente (apontado no

contrato social ou procuração com poderes específicos)
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B - MODELO DE PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito, a EMPRESA
“_______________________________”,

com

sede

na

Rua

_____________________,

n.º______, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º __________________________, representada,
neste ato, por seu sócio-gerente Sr.__________________________, brasileiro, estado civil,
profissão, residente e domiciliado nesta cidade, nomeia e constitui seu representante, o
Sr._________________________, estado civil, profissão, portador da cédula de identidade RG
n.º__________________, e do CPF n.º ___________________, a quem são conferidos poderes
para representar a empresa outorgante na Concorrência n.º

021/2018, instaurada pela

Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização – CMTU-LD, em especial para firmar declarações
e atas, interpor ou desistir da interposição de recursos e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame acima indicado.

Londrina, PR ______ de____________________de 2018.

______________________________________________________________
(Identificação e Assinatura do Representante Legal da Empresa proponente

OBS.: EM SE TRATANDO DE INSTRUMENTO PARTICULAR, RECONHECER FIRMA DA(S)
ASSINATURA(S).
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C - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL

À Comissão Especial de Licitação da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina
CONCORRÊNCIA Nº 021/2018.

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL

Pela

presente

a

empresa

_________________________,

__________________________________,
com

domicílio

(ou

____________________________Estado

sede)

no

__________,

CNPJ

nº

Município

de

endereço

______________________________________________, através de seu (sua) representante
legal_________________________________________ declara que está ciente e concorda com
as condições contidas no edital da Concorrência 021/2018 e seus anexos, a qual tem por objeto a
Outorga de concessão onerosa, para operação do Serviço Público de Transporte Coletivo de
Passageiros no Município de Londrina, dividido em 02 (duas) Áreas Operacionais distintas,
delimitadas geograficamente, denominadas de Área 01 Área 02. Declara, ainda, que recebeu e
examinou toda a documentação técnica deste Edital, tomando conhecimento de todas as
informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, sendo
detentora de todas as informações relativas à sua execução.

Londrina, PR ______ de____________________de 2018.

______________________________________________________________
(Identificação e Assinatura do Representante Legal da Empresa proponente (apontado no

contrato social ou procuração com poderes específicos)
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D - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À Comissão Especial de Licitação da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina
CONCORRÊNCIA Nº 021/2018.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Pela

presente

a

empresa

_________________________,

__________________________________,
com

domicílio

(ou

____________________________Estado

sede)

no

__________,

CNPJ

nº

Município

de

endereço

______________________________________________, através de seu (sua) representante
legal_________________________________________

declara que cumpre plenamente os

requisitos de habilitação definidos no edital da Concorrência 021/2018 e seus anexos, a qual tem
por objeto a Outorga de concessão onerosa, para operação do Serviço Público de Transporte
Coletivo de Passageiros no Município de Londrina, dividido em 02 (duas) Áreas Operacionais
distintas, delimitadas geograficamente, denominadas de Área 01 Área 02.

Londrina, PR ______ de____________________de 2018.

______________________________________________________________
(Identificação e Assinatura do Representante Legal da Empresa proponente (apontado no

contrato social ou procuração com poderes específicos)

Rua Prof. João Cândido, 1.213 CEP 86.010-001 CNPJ 86731320/0001-37 Fone (43) 3379-7900 Fax (43) 3379-7913 – Londrina – Pr.
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E - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À Comissão Especial de Licitação da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina
CONCORRÊNCIA Nº 021/2018.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Pela

presente

a

empresa

_________________________,

__________________________________,
com

domicílio

(ou

____________________________Estado

sede)

no

__________,

CNPJ

nº

Município

de

endereço

______________________________________________, através de seu (sua) representante
legal_________________________________________ , declara para os fins de direito, na
qualidade de Licitante do procedimento de licitação, sob a modalidade Concorrência, nº
021/2018, instaurada pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização – CMTU-LD, a qual
tem por objeto a Outorga de concessão onerosa, para operação do Serviço Público de Transporte
Coletivo de Passageiros no Município de Londrina, dividido em 02 (duas) Áreas Operacionais
distintas, delimitadas geograficamente, denominadas de Área 01 Área 02, que não foi declarada
inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e declara,
sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação da
empresa, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do Artigo 32,
parágrafo 2o, e artigo 97 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações subseqüentes.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
Londrina, PR ______ de____________________de 2018.

______________________________________________________________
(Identificação e Assinatura do Representante Legal da Empresa proponente (apontado no

contrato social ou procuração com poderes específicos)

Rua Prof. João Cândido, 1.213 CEP 86.010-001 CNPJ 86731320/0001-37 Fone (43) 3379-7900 Fax (43) 3379-7913 – Londrina – Pr.
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F - MODELO DE DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, ART.
7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

À Comissão Especial de Licitação da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina
CONCORRÊNCIA Nº 021/2018.

DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Para fins de participação na Concorrência n° 021/2018, a qual tem por objeto a Outorga de
concessão onerosa, para operação do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros no
Município de Londrina, dividido em 02 (duas) Áreas Operacionais distintas, delimitadas
geograficamente,

denominadas

de

Área

01

Área

02,

a

empresa

__________________________________________, CNPJ nº_______________________, com
domicílio (ou sede) no Município de _______________________ Estado__________, endereço
______________________________________________, através de seu (sua) representante
legal_________________________________________

declara, para todos os fins de direito,

que a empresa não possui em seu quadro funcional menores de dezoito anos executando
trabalho no período noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos de idade, consoante
art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição da República.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente declaração.

Londrina, PR ______ de____________________de 2018.

______________________________________________________________________

(Identificação e Assinatura do Representante Legal da Empresa proponente (apontado no

contrato social ou procuração com poderes específicos)
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G - MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER DO
JULGAMENTO DA FASE “HABILITAÇÃO”

(OPCIONAL)
À Comissão Especial de Licitação da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina
CONCORRÊNCIA Nº 021/2018.

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER DO JULGAMENTO DA FASE
“HABILITAÇÃO”

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Concorrência nº
021/2018, a qual tem por objeto a Outorga de concessão onerosa, para operação do Serviço
Público de Transporte Coletivo de Passageiros no Município de Londrina, dividido em 02 (duas)
Áreas Operacionais distintas, delimitadas geograficamente, denominadas de Área 01 Área 02, por
seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei 8.666/93, de
21 de junho de 1993, que, caso seja habilitada, não pretende recorrer da decisão da Comissão
Permanente de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, renunciando expressamente
a tal direito nesta fase, bem como ao respectivo prazo, e que concorda seja dado
prosseguimento à licitação com a abertura dos envelopes contendo a proposta de preço dos
proponentes habilitados.
Declara, mais, que, na hipótese de estar representada na sessão de julgamento dos
documentos habilitatórios, reserva-se o direito de retirar do processo este documento, caso
entenda que, por qualquer motivo superveniente, deva exercer o direito de recurso.

Londrina, PR ______ de____________________de 2018.

______________________________________________________________________
(Identificação e Assinatura do Representante Legal da Empresa proponente (apontado no

contrato social ou procuração com poderes específicos)

Rua Prof. João Cândido, 1.213 CEP 86.010-001 CNPJ 86731320/0001-37 Fone (43) 3379-7900 Fax (43) 3379-7913 – Londrina – Pr.
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H - MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER DO
JULGAMENTO DA FASE ”PROPOSTAS”

(OPCIONAL)

À Comissão Especial de Licitação da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina
CONCORRÊNCIA Nº 021/2018.

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER DA FASE “PROPOSTAS”

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Concorrência nº
021/2018, a qual tem por objeto a Outorga de concessão onerosa, para operação do Serviço
Público de Transporte Coletivo de Passageiros no Município de Londrina, dividido em 02 (duas)
Áreas Operacionais distintas, delimitadas geograficamente, denominadas de Área 01 Área 02, por
seu representante legal, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21
de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão
da Comissão de Licitação, que julgou as propostas de preços, renunciando, expressamente, ao
direito de recurso da fase classificatória e ao respectivo prazo e concordando com o
prosseguimento do procedimento licitatório.

Londrina, PR ______ de____________________de 2018.

______________________________________________________________________
(Identificação e Assinatura do Representante Legal da Empresa proponente (apontado no

contrato social ou procuração com poderes específicos)
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I - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E LOCAIS
DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

À Comissão Especial de Licitação da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina

CONCORRÊNCIA Nº 021/2018.

Pela

presente

a

empresa

_________________________,

__________________________________,
com

____________________________Estado

domicílio

(ou

sede)

no

__________,

CNPJ

nº

Município

de

endereço

______________________________________________, através de seu (sua) representante
legal_________________________________________ declara estar ciente das condições físicas
locais para o cumprimento do objeto da licitação acima especificada, a qual tem por objeto a
concessão onerosa, para operação do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros no
Município de Londrina, dividido em 02 (duas) Áreas Operacionais distintas, delimitadas
geograficamente, denominadas de Área 01 Área 02, e que tomou conhecimento de todas as
informações necessárias referente às condições e dificuldades pertinentes ao seu local de
execução, responsabilizando-se por todos os custos daí decorrentes.

______________________________________________________________
(Identificação e Assinatura do Representante Legal da Empresa proponente (apontado no

contrato social ou procuração com poderes específicos)

Rua Prof. João Cândido, 1.213 CEP 86.010-001 CNPJ 86731320/0001-37 Fone (43) 3379-7900 Fax (43) 3379-7913 – Londrina – Pr.
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J - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
ENTRE OS PARTICIPANTES DO CONSÓRCIO

À Comissão Especial de Licitação da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina

CONCORRÊNCIA Nº 021/2018.

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS
PARTICIPANTES DO CONSÓRCIO

Para fins de participação na Concorrência Nº 021/2018, a qual tem por objeto a Outorga de
concessão onerosa, para operação do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros no
Município de Londrina, dividido em 02 (duas) Áreas Operacionais distintas, delimitadas
geograficamente, denominadas de Área 01 Área 02, as empresas abaixo indicadas, integrantes
do consórcio ______________, a saber, (indicação da razão social, CNPJ e nome do

representante de todas as empresas integrantes do consórcio), declara, para todos os fins de
direito, que aceita a responsabilidade solidária pelos atos praticados em CONSÓRCIO das
empresas dele integrantes, tanto nas fases licitatórias quanto na execução do contrato, bem
como pelos encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e administrativos referentes ao objeto
do contrato.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente declaração.

Londrina, PR ______ de____________________de 2018.

______________________________________________________________________
(Identificação e Assinatura do Representante Legal de cada empresa participante do

CONSÓRCIO)

Rua Prof. João Cândido, 1.213 CEP 86.010-001 CNPJ 86731320/0001-37 Fone (43) 3379-7900 Fax (43) 3379-7913 – Londrina – Pr.
www.cmtuld.com.br - e-mail: cmtu@londrina.pr.gov.br

CONCORRÊNCIA nº 021/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 842/2018

34 de 98

ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO
MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO DO SERVIÇO
DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO MUNICÍPIO
DE LONDRINA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO
DE
LONDRINA
COMO
PODER
CONCEDENTE, A COMPANHIA MUNICIPAL DE
TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO - CMTU-LD COMO
ÓRGÃO GESTOR E A EMPRESA CONCESSIONÁRIA
XXX.
O Município de Londrina, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na
Avenida Duque de Caxias, n.º 635, Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.771.477/0001-70,
na qualidade de PODER CONCEDENTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor
________________, e, de outro, ________________ [qualificação da adjudicante], doravante
denominada CONCESSIONÁRIA, celebram o presente CONTRATO DE CONCESSÃO do Serviço de
Transporte Público Coletivo de passageiros, tendo por ÓRGÃO GESTOR a Companhia Municipal
de Trânsito e Urbanização de Londrina, sociedade de economia mista do Município de Londrina e
gestora do Fundo de Urbanização de Londrina – FUL instituído pela Lei Municipal nº 5.496/93 e
alterações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 86.731.320/0001-37, com sede na cidade de Londrina,
Paraná, na Rua Professor João Cândido, 1.213, Centro, de acordo com os poderes delegados
mediante o Decreto Municipal nº 1161, de 07 de agosto de 2018, neste ato representada por seu
Diretor-Presidente, Sr., ________________________ pelas cláusulas e condições a seguir
explicitadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
1.1 A CONCESSÃO para a prestação de serviço de transporte público de passageiros será regida
conforme especificações contidas no projeto básico e instrumento licitatório, regendo-se pelas
Leis Federais nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, Lei Federal Nº 9074/95, Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, Lei Municipal Nº 5496/93, Lei Municipal 9.220/2003; suas alterações e demais
normas aplicáveis, em especial as cláusulas e condições fixadas no Edital de Concorrência nº
xxxx/2018, e anexos, na proposta comercial apresentada pela CONCESSIONÁRIA e neste
documento.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2. O objeto da presente licitação é a outorga de concessão onerosa, para operação do serviço
público de transporte coletivo de passageiros, no Município de Londrina, dividida em 02
(duas) Áreas Operacionais distintas, delimitadas geograficamente, denominadas de
Área 01 e Área 02, com a finalidade de atender às necessidades atuais e futuras de
deslocamento da população, envolvendo:
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Operação do serviço nas modalidades: convencional ou regular;
seletiva ou complementar; e especial ou eventual.
o serviço convencional ou regular é operado por meio de linhas
comuns, à disposição regular do usuário por meio de itinerários,
dias e horários fixos.
o serviço seletivo ou complementar é operado por meio de
linhas com maior flexibilidade nos itinerários, nos dias e nos
horários, sendo oferecido um serviço diferenciado ao comum.
o serviço especial ou eventual é operado por meio de linhas
especiais que funcionam em eventos de grande demanda e/ou
em períodos comemorativos.

2.2

Operação do serviço de Transporte Especial, destinado às pessoas
com dificuldade de locomoção, conforme Projeto Básico E
Caracterização e Dados do Serviço de Transporte Público Coletivo
do Município de Londrina, deste Projeto Básico.

2.3

Operação de cobrança de tarifas e de controle de acesso das
pessoas com isenção total e parcial, previstas em lei, nas
bilheterias dos Terminais de Integração.

2.4

Operação de cobrança de tarifas e de controle de acesso das
pessoas com isenção total e parcial, previstas em lei, no interior
dos veículos (ônibus).

2.5

Operação das portarias de acesso de veículos dos Terminais de
Integração.

2.6

Operação dos serviços de segurança e vigilância dos Terminais de
Integração, conforme Escala do Serviço de Segurança e Vigilância
nos Terminais de Integração, deste Projeto Básico.

2.7

Operação dos serviços de emissão, de cadastramento, de
comercialização e de controle sobre a venda antecipada de tarifas,
seja por meio de créditos eletrônicos/passes, bilhetes, cartões, vale
transporte, créditos eletrônicos escolares e outros meios existentes
ou que vierem a existir.

2.8

Operação dos serviços de atendimento e informações aos usuários,
conforme Especificações para o Serviços de Atendimento e
Informações aos Usuários, deste Projeto Básico.

2.9

O fornecimento, a implantação, a manutenção, a renovação e
atualização tecnológica de Solução de Bilhetagem Eletrônica e de
Solução de ITS, conforme especificações técnicas contidas nos
Anexos;
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2.10

O fornecimento, a implantação, a manutenção, a renovação e a
atualização tecnológica de Solução de Wi-Fi nos veículos (ônibus) e
nos Terminais de Integração, conforme especificações técnicas
contidas nas Especificações Técnicas para Solução de Wi-Fi nos
Veículos (ônibus) e Especificações Técnicas para Solução de Wi-Fi
nos Terminais de Integração, deste Projeto Básico.

2.11

Implantação e operação de sistema de remuneração com a
distribuição dos recursos arrecadados entre as Concessionárias,
mediante regras específicas, constantes do Projeto Básico.

2.12

Demais serviços inerentes e necessários ao atendimento do objeto
deste Projeto.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ANEXOS CONTRATUAIS
3.1

Vinculam-se ao presente contrato, como se nele estivessem transcritos, os
documentos elencados a seguir, cujo inteiro teor as partes declaram ter pleno
conhecimento:
a.
Projeto básico que subsidiou a contratação;
b.
Processo Administrativo nº xxxx/2018 – Concorrência n.º xxx/2018 (incluindo
todos os anexos);
c.
Proposta comercial da CONCESSIONÁRIA, datada de ___/___/_______

3.2

Os documentos mencionados nesta cláusula, que as partes declaram ter pleno
conhecimento e aceitam, serão considerados suficientes para, em conjunto com
este contrato, definir o seu objeto contratual e permitir o seu integral
cumprimento.

3.3

Ao presente contrato estarão vinculados todos os termos e aditivos que vierem a
ser firmados, e que importem em alterações de qualquer condição contratual, na
forma da lei.

CLAUSULA QUARTA – DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1

A descrição do serviço de transporte público coletivo do Município de Londrina e
seu funcionamento é objeto deste Projeto Básico e de seus Anexos:
4.1.1 Projeto Básico
4.1.2 Perfil do Município de Londrina;
4.1.3 Caracterização e Dados do Serviço de Transporte Público Coletivo do
Município de Londrina;
4.1.4 Tabelas Horárias;
4.1.5 Itinerários;
4.1.6 Quantitativo e Especificações Técnicas Básicas da Frota;
4.1.7 Especificações Básicas da Garagem;
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4.1.10
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4.1.14
4.1.15
4.1.16
4.1.17
4.1.18
4.1.19
4.2

37 de 98

Especificações Técnicas para Solução de Bilhetagem Eletrônica;
Especificações Técnicas para Solução de ITS;
Especificações Técnicas para Solução de Wi-Fi nos Veículos (ônibus);
Especificações Técnicas para Solução de Wi-Fi nos Terminais de
Integração;
Escala do Serviço de Segurança e Vigilância nos Terminais de Integração;
Especificações para o Serviço de Atendimento e Informações aos
Usuários;
Indicadores de Eficiência, Produtividade e Qualidade dos Serviços;
Planilha de Cálculo Tarifário;
Metodologia de Cálculo Tarifário;
Orientações para o Preenchimento da Planilha;
Planilha de Cálculo para Preenchimento;
Legislações.

Os serviços deverão ser prestados em conformidade com a lei, regulamentos e
demais atos normativos, expedidos pelo Poder Concedente e/ou pelo Órgão
Gestor, que deverão ser respeitados como cláusulas contratuais.

CLÁUSULA QUINTA - DAS METAS DA CONCESSSÃO
5.1

Sem prejuízo das demais disposições previstas no Edital, a prestação do serviço
de transporte público coletivo no Município de Londrina, ao longo de todo período
de vigência da concessão, deverá atingir as seguintes metas:

5.2

Estímulo à utilização do serviço.

5.3

Ampliação das formas e dos meios de divulgação de informações do serviço.

5.4

Implementação de inovações tecnológicas que priorizem o meio ambiente e o
conforto dos usuário.

5.5

Ampliação das ações que garantam o acesso, ao serviço, das pessoas com
deficiência, das pessoas com capacidade reduzida de locamoção, dos idosos e das
gestantes.

5.6

Ampliação das ações de conscientização com o objetivo de reduzir atos de
depredações e vandalismos contra os bens afetos a execução dos serviços.

5.7

Modicidade tarifária de acordo com a capacidade de pagamento dos usuários.

5.8

Ampliação e modernização das formas e dos meios de comercialização e
pagamento da tarifa, conforme Anexos VII – Especificações Técnicas para
Solução de Bilhetagem Eletrônica.

5.9

Ampliação das formas e dos meios de divulgação de informações do serviço.

5.10

Modernização da gestão e da fiscalização do serviço por meio de soluções
tecnológicas, conforme Especificações Técnicas para Solução de Bilhetagem
Eletrônica e Especificações Técnicas para Solução de ITS, deste Projeto.
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5.11

Estímulo à participação do usuário no acompanhamento da prestação do serviço.

5.12

Atendimento às metas medidas pelos indicadores de eficiência, produtividade e
qualidade, conforme Anexos do Projeto Básico.

5.13

Estímulo à eficiência, à produtividade e à qualidade do serviço por meio da
implantação da remuneração pela operação vinculada ao desempenho
satisfatório, medido por meio de indicadores, conforme Indicadores de Eficiência,
Produtividade e Qualidade dos Serviços e Metodologia do Cálculo Tarifário, deste
Projeto Básico.

5.14

Manter a sustentabilidade do serviço.

CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS
6.1

Conforme o Artigo 5º da Lei Municipal Nº 9.220/2003 o prazo desta concessão
será de 15 (quinze) anos, a contar da assinatura do termo contratual, podendo
ser prorrogado por igual período, de acordo com a oportunidade e conveniência
do Poder Concedente e após prévia autorização legislativa.

6.2

As concessionárias deverão comunicar oficialmente ao Poder Concedente o
interesse ou desinteresse pela renovação em até 365 (trezentos e sessenta e
cinco dias) antes do término do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DEMAIS PRAZOS
7.1

Início da operação: até 60 (sessenta) dias, a partir da expedição da Ordem de
Serviço Operacional - OSO, emitida pelo Órgão Gestor, para início da operação
dos serviços concedidos.

7.2

Início do funcionamento pleno da Solução de Wi-Fi nos Terminais de Integração:
até 180 (cento e oitenta) dias, a partir da assinatura do contrato de concessão.

7.3

Entrega de cópia autênticada do Acordo Operacional: até 15 (quinze) dias antes
do início da operação.

7.4

Após a assinatura do contrato, comprovada a disponibilidade da garagem, a
concessionária deverá solicitar ao Órgão Gestor, em até 15 (quinze) dias úteis,
anteriores ao início da operação, a vistoria da frota e da(s) garagem(ns) para o
início da operação.

7.5

Essa comunicação deverá vir acompanhada dos documentos que legitimem a
propriedade ou posse dos veículos e instalações necessários ao início da
operação, bem como a relação da frota, com os respectivos números de chassis e
ano de fabricação, que deverão ter iguais as idades apresentadas na Proposta
Comercial.

7.6

Quando os bens forem de propriedade da concessionária deverá ser apresentada
cópia autenticada dos documentos que comprovem a propriedade e declaração
de vinculação ao contrato.
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7.7

Quando os bens não forem de propriedade da concessionária deverá ser
apresentada cópia autenticada dos documentos que comprovem a propriedade e
compromisso registrado em Cartório de Títulos e Documentos constando
declaração formal do proprietário, cedente, arrendante, locador ou possuidor por
qualquer outro título hábil sobre a vinculação dos bens ao contrato.

7.8

A frota para início da operação deverá atender o exigido no Quantitativo e
Especificações Técnicas Básicas da Frota.

7.9

Padronização visual da Frota, conforme definição do Órgão Gestor:
(cento e oitenta) dias da assinatura do contrato.

7.10

Início do funcionamento pleno da Solução de ITS: até 240 (duzentos e quarenta )
dias da assinatura do contrato de concessão.

7.11

Demais atividades coincidirão com o início da operação do serviço público de
transporte de coletivo de passageiros.

7.12

Desenvolver programas internos de conscientização e treinamento de condutores,
além de técnicos de manutenção e operação, e implantar ações devidamente
acompanhadas e documentadas pelas concessionárias que levem a reduções do
consumo de combustível e emissões de poluentes, e que incluam, no mínimo,
programas de direção econômica (direção ecológica) e de eliminação da operação
desnecessária em marcha lenta em terminais, pontos de parada, garagens e
situações extremas de congestionamento: até 180 (cento e oitenta) dias da
assinatura do contrato.

7.13

Desenvolver programas internos de conscientização e treinamento de seus
funcionários quanto ao atendimento às pessoas com deficiência, idosos e
gestantes, e implantar ações devidamentes acompanhadas e documentadas pelas
Concessionárias que levem a melhoria na qualidade de atendimento: até 180
(cento e oitenta) dias da assinatura do contrato.

7.14

Obtenção de certificação de sistema de gestão da qualidade série NBR ISO/9001
e ambiental série NBR ISO/14001: até 18 (dezoito) meses da assinatura do
contrato;

7.15

Obtenção de certificação do sistema de gestão da segurança viária série NBR
ISO/39001, nas versões vigentes: 24 (vinte e quatro) meses da assinatura do
contrato.

7.16

Entrega ao Órgão Gestor um Plano de Encerramento Contratual, contendo todos
os dados e informações relativos a prestação de serviço e os procedimentos de
transição para as novas contratadas: até 30 (trinta) dias antes do último dia de
contrato.

até 180

CLÁUSULA OITAVA – DA REMUNERAÇÃO
8.1

O serviço de transporte público coletivo será remunerado pela tarifa de
remuneração, que é constituída pela tarifa pública cobrada dos usuários pelos
serviços prestados somado à receita oriunda de outras fontes de custeio, cuja
metodologia consta do anexo do Projeto Básico.
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8.2

A tarifa de remuneração pela prestação do serviço e a tarifa pública são fixadas
por Decreto Municipal do Poder Executivo, em valor compatível com o custo
global do serviço, considerados sua qualificação, sua eficiência e seu
aprimoramento técnico.

8.3

Para fixação do valor das tarifas será considerado o custo quilométrico dividido
pelo índice de passageiros pagantes por quilômetro (IPKe).

8.4

As Concessionárias, mediante prévia autorização do Órgão Gestor, poderão
auferir receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos
associados, que serão consideradas exclusivamente como forma de auxiliar na
modicidade e na redução do preço das tarifas do serviço.

8.5

O Órgão Gestor poderá, quando não tiver autorizado às Concessionárias,
explorar, de forma direta ou por meio de terceiros, os veículos (ônibus), os
bilhetes de tarifas, os cartões eletrônicos e assemelhados, os pontos de
atendimento, as plataformas digitais, redes sociais e assemelhados, as Soluções
de Wi-Fi nos veículos (ônibus) e nos Terminais de Integração, vinculados ao
serviço de transporte público coletivo, para exploração publicitária, cujas receitas
auferidas deverão ser consideradas exclusivamente como forma de auxiliar na
modicidade e na redução do preço das tarifas do serviço.
8.5.1

8.5.2

Os veículos (ônibus) utilizados no serviço de transporte público coletivo
não poderão ostentar, interna ou externamente, qualquer tipo de
propaganda de cunho político, religioso ou que ofenda a moral e os bons
costumes. É igualmente vedada a publicidade de bebidas alcoólicas e de
cigarros.
A exploração da publicidade nos pontos de parada para embarque e
desembarque de usuários nos Terminais de Integração é de exclusividade
do Órgão Gestor.

8.6

Os serviços operados na modalidade seletivo ou complementar, e na modalidade
especial ou eventual, poderão ter tarifas próprias, diferentes do serviço regular ou
convencional.

8.7

As Concessionárias poderão, por sua conta e risco, mediante prévia anuência ao
Órgão Gestor, realizar descontos nas tarifas aos usuários, inclusive de caráter
sazonal, sem que isso possa gerar qualquer direito à solicitação de revisão da
tarifa de remuneração.

8.8

Na necessidade de arredondamento matemático, para mais ou para menos, no
valor encontrado pelo cálculo tarifário, o valor acrescido ou reduzido deverá ser
compensado na tarifa seguinte, considerando-se o número de usuários pagantes
transportados no período.
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8.9

Incidirá, no custo tarifário, o valor correspondente à taxa de gerenciamento do
sistema, devida ao Órgão Gestor, definida em legislação específica, incidida sobre
o valor da venda de tarifas, que deverá ser recolhida e repassada mensalmente
pelas Concessionárias, a favor do Órgão Gestor, até o dia 15 (quinze) do mês
subsequente ao da geração da receita.
8.9.1 O não repasse dentro do prazo estipulado acarretará na correção do valor
pelo índice IPCA, além da incidência de juros de 1% (um por cento) ao
mês e da multa por atraso de 2% (dois) por cento. Os juros e a multa
deverão inicidir sobre o valor já corrigido.

8.10

Devem ser considerados para fins de remuneração, enquanto existir, o subsídio
que custeia, com Recursos do Tesouro Municipal, as despesas financeiras
decorrentes do Programa de Transporte Escolar, que concede isenção integral ou
parcial (50%) do pagamento do valor da tarifa, aos alunos que preenchem os
requisitos contidos no Artigo 36B e os incisos do I, II e III do Artigo 36A da Lei
Municipal nº 5.496/1993, alterados pela Lei municipal Nº 12.641/2017.
8.10.1 Os recursos para manutenção deste programa está provisionada no
orçamento da Secretaria Municipal de Fazenda - Dotação Orçamentária nº
06.020.04.122.0002.2016, elemento nº 3.3.90.39.

8.11

As demais isenções integrais e parciais, previstas em lei, atualmente são
custeadas por meio de subsídio cruzado, devendo as Concessionárias prestar o
serviço para todos os beneficiados.

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO DA OUTORGA FIXA
9.1

Em razão das necessidades de investimentos e melhorias no Sistema
Público de Transporte Coletivo do Municípo de Londrina, definiu-se pela
Outorga Onerosa Fixa, de acordo com as condições fixadas neste Projeto
Básico.

9.2

O valor da Outorga Fixa é de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais),
que corresponde a 0,553% (quinhentos e cinquenta e três milésimos por
cento) do valor global estimado de cada contrato, distribuídos na
proporção da somatória da frota operante mais frota reserva de cada
Concessionária, deste modo, para a Área XXX, o valor de R$ XXXX.

9.3

O valor da Outorga Fixa e deverá ser dividido em 60 (sessenta) parcelas,
corrigidas anualmente pelo IPCA.

9.4

Os valores referentes ao pagamento da Outorga Fixa deverão ser
depositados em conta específica vinculada ao FUNDO DE URBANIZAÇÃO
DE LONDRINA – FUL e, obrigatoriamente, aplicados na melhoria do
sistema de transporte público coletivo do Município de Londrina.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE TARIFÁRIO
10.1

O reajuste tarifário será calculado, ao longo da CONCESSÃO, utilizando-se
planilha de cálculo tarifário, cujos coeficientes, índices e dados
operacionais serão medidos e atualizados anualmente.

10.2

O reajuste ordinário será realizado a cada 12 (doze) meses, tão logo
fixado o percentual de reajuste da categoria profissional, aplicando-se os
critérios previstos neste CONTRATO.

10.3

O valor da tarifa será publicada por Decreto expedido pelo PODER
CONCEDENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REVISÃO TARIFÁRIA
11.1

A cada ano, contados do início da operação, o Órgão Gestor realizará processo de
revisão ordinária do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, visando atualizar os
preços, índices, coeficientes de consumo, e quaisquer condições previstas, com o
objetivo de restabelecer os reais custos de prestação dos serviços, com base nos
parâmetros contidos no Projeto Básico e no Anexo da Metodologia de Cálculo Tarifário.

11.2

O processo de revisão também considerará, a partir do segundo ano, o percentual de
remuneração pela operação obtido com base em índices de eficiência, de produtividade
e qualidade dos serviços, conforme Projeto Básico.

11.3

No processo de revisão das tarifas de remuneração e pública deverão ser incorporados
a totalidade dos ganhos de eficiência, produtividade e das receitas alternativas em prol
da modicidade tarifária

11.4

Caso novas exigências do Poder Concedente ou do próprio Órgão Gestor que se fizerem
necessárias ao longo da concessão imputem custos não considerados na proposta, e
que não estejam refletidos na planilha de cálculo tarifário, deverá ser realizado estudo
para avaliar a incorporação dos novos custos gerados e a atualização dos coeficiente
correspondentes, em especial quanto a implantação do Plano de Mobilidade Urbana.

11.5

A cada 03 (três) anos o Poder Concedente, através do Órgão Gestor, poderá contratar,
Empresa de Auditoria Independente que será responsável pela avaliação e emissão de
laudo sobre o processo de revisão tarifária.

11.6

Será facultado à Concessionária participar do processo de revisão por meio da juntada
de alegações, laudos técnicos, financeiros e econômicos.

11.7

O Poder Executivo Municipal homologará o processo de revisão por meio de Decreto,
com os valores da tarifa de remuneração e da tarifa pública, dele originado.
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11.8

A decisão do Poder Concedente será dotada de autoexecutoriedade.

11.9

O Poder Concedente poderá prever outras regras procedimentais para a revisão
tarifária, desde que não sejam contraditórias com as fixadas neste instrumento e no
edital da concessão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
12.1

O reequilíbrio economico-financeiro do contrato poderá ser implementado através
dos seguintes mecanismos:
a.
b.
c.
d.

12.2

I.
II.

III.

IV.

V.

VI.
VII.

reajuste tarifário extraordinário;
receitas extra-tarifárias;
revisão da metodologia de cálculo tarifário;
combinação dos mecanismos anteriores.

O reestabelecimento do EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO da CONCESSÃO
poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:

Variação extraordinária imprevisível ou previsível, mas de proporções incalculáveis à
época da formulação da PROPOSTA, dos custos para prestação dos serviços;
Redução de custos da CONCESSIONÁRIA, decorrente de incentivos de qualquer gênero,
oferecidos por entes da Federação ou entidades integrantes de sua administração
indireta, tais como, linhas de crédito especiais, benefícios oriundos da celebração de
convênios, incentivos fiscais e outros;
Aumento dos custos da CONCESSIONÁRIA, decorrentes da implantação de soluções de
integração intermodal, modificações nas especificações dos serviços, exigências de novos
encargos, variação da composição de investimentos em frota, implicando mudança do
número, tipo, vida útil ou idade máxima dos veículos, e no tamanho da tripulação, que
não tenham sido especificados no Edital e neste CONTRATO e, por conseguinte, não
foram previstos na PROPOSTA.
Mudanças legislativas que afetem significativamente os encargos e custos para a
prestação dos serviços previstos neste Contrato, cujo impacto seja previamente avaliado
pelo PODER CONCEDENTE, bem como afetem, para mais ou para menos, a receita da
CONCESSIONÁRIA, quando da criação ou extinção de isenções, gratuidades ou outros
benefícios dados aos usuários;
Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de tributos que
incidem sobre o serviço ou a receita da CONCESSIONÁRIA ou a imposição de disposições
legais, após a data de apresentação das propostas, de comprovada repercussão nos
custos da CONCESSIONÁRIA, para mais ou para menos, conforme o caso;
Alteração unilateral no CONTRATO, por iniciativa do PODER CONCEDENTE, por inclusão e
modificação de serviços, que afete o EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO;
Variação imprevisível ou previsível, mas de proporções imponderáveis, do retorno
econômico da CONCESSÃO em função da integração física ou tarifária com outros
sistemas de transporte público;
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Ocorrência de fatos extraordinários imprevisíveis, ou previsíveis, mas de proporções
incalculáveis, que afetem substancialmente o EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do
CONTRATO de CONCESSÃO.
12.3

I.

II.

III.

IV.
V.
VI.
VII.

VIII.

IX.
X.
XI.

XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
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São riscos assumidos pela CONCESSIONÁRIA, que não ensejarão O
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO da CONCESSÃO:

a não obtenção do retorno econômico previsto na PROPOSTA por força de fatores
distintos dos previstos no item da cláusula anterior, considerando a forma de
remuneração prevista neste CONTRATO;
a constatação superveniente de erros ou omissões em sua PROPOSTA ou nos
levantamentos que a subsidiaram, inclusive naqueles divulgados pelo PODER
CONCEDENTE;
o aperfeiçoamento técnico e operacional dos serviços, bem como a atualização e o
desenvolvimento tecnológico das instalações, equipamentos, assim como dos sistemas
utilizados, com vistas a assegurar a eficiência na qualidade do serviço, que não tenham
sido exigidos pelo PODER CONCEDENTE;
a destruição, roubo, furto ou perda de bens vinculados à CONCESSÃO e de suas receitas;
a manutenção da segurança dos USUÁRIOS;
a ocorrência de interrupção ou falha do fornecimento de materiais ou serviços pelos seus
contratados;
a contínua disponibilidade do serviço aos usuários, não podendo ser usado como
justificativa: greves de trabalhadores, comoções sociais ou protestos públicos que
inviabilizem a prestação do serviço, a cobrança das tarifas e/ou reflita no aumento dos
custos;
variação nas condições do mercado financeiro, tais como, prazos, carências, taxas de
juros, spreads, taxas de câmbio, riscos da contratação e financiamento, dentre outras,
ocorridas entre a consecução do procedimento licitatório e o fechamento de operações de
crédito previstos na PROPOSTA que comprometam a proposta apresentada.
a incidência de responsabilidade civil, administrativa, ambiental, tributária e criminal por
fatos que possam ocorrer durante a prestação dos serviços;
os custos gerados por condenações ou pelo acompanhamento de ações judiciais movidas
por terceiros ou contra terceiros;
qualquer atraso decorrente da não entrega de todos os documentos, estudos e
informações exigidos pelo órgão ambiental, ou em qualidade inferior à mínima
estabelecida pelo órgão licenciador, prévia ou posteriormente ao pedido de
licenciamento;
os riscos decorrentes de eventual incapacidade da indústria nacional em fornecer-lhe os
bens e insumos necessários à prestação dos serviços;
a redução do valor residual dos bens vinculados à CONCESSÃO;
a superveniência do regulamento dos serviços;
os atrasos decorrentes de problemas na fluidez do trânsito;
as ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de falhas na organização operacional e
programação dos serviços realizados pela CONCESSIONÁRIA;
mudança no controle diretivo da CONCESSIONÁRIA que acarrete em redução da sua
capacidade financeira ou técnica de cumprir o CONTRATO;
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riscos que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos à época de sua
ocorrência, mas que deixem de sê-lo por resultado direto ou indireto de ação ou omissão
da CONCESSIONÁRIA;
concessão de eventual desconto nas tarifas aos usuários
12.4

A CONCESSIONÁRIA não fará jus à recomposição do EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO a seu favor, caso quaisquer dos riscos a ela atribuídos se
concretizem.

12.5

11.4 Sempre que forem atendidas as condições do Contrato e a alocação de
riscos estabelecida nos itens anteriores, considerar-se-á mantido o seu equilíbrio
econômico-financeiro.

12.6

A CONCESSIONÁRIA poderá solicitar o reequilíbrio econômico-financeiro do
CONTRATO, por meio de requerimento fundamentado, protocolado junto ao
PODER CONCEDENTE.

12.7

O requerimento será obrigatoriamente instruído com relatório técnico ou laudo
pericial que demonstre cabalmente o desequilíbrio econômico-financeiro do
CONTRATO, sob pena de não conhecimento.

12.8

A omissão da parte em solicitar o reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO
importará em renúncia desse direito após o prazo de 03 (três) anos contados da
data do evento que der causa ao desequilíbrio.

12.9

O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do CONTRATO promovido pelo
PODER CONCEDENTE ocorrerá de ofício, assegurando-se o prazo de 30 (trinta)
dias para eventual manifestação da CONCESSIONÁRIA.

12.10 Recebido o requerimento ou a manifestação da CONCESSIONÁRIA, e assegurado
o contraditório e a ampla defesa, o PODER CONCEDENTE decidirá,
motivadamente, sobre o REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do
CONTRATO.
12.11 Poderá ser contratada pelo PODER CONCEDENTE, a seu exclusivo critério,
Empresa de Auditoria Independente que será responsável pela avaliação e
emissão de laudo sobre o cálculo do reequilíbrio econômico-financeiro pretendido.
12.12 A decisão do PODER CONCEDENTE terá autoexecutoriedade.
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES
13.1

São encargos do PODER CONCEDENTE:
13.1.1 Investir na priorização do serviço de transporte público coletivo.
13.1.2 Prestar as informações e fazer os esclarecimentos solicitados pela
Concessionária.
13.1.3 Advertir a Concessionária e, quando for o caso, aplicar as sanções
administrativas cabíveis, sempre que observar alguma irregularidade.
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13.1.4 Estimular a racionalização, a eficiência e melhoria constante dos serviços.
13.1.5 Zelar pela conservação do meio ambiente na prestação dos serviços e na
infraestrutura a ele associados.
13.1.6 Intervir na prestação
descontinuidade.

dos

serviços,

quando

houver

riscos

de

13.1.7 Declarar a extinção da concessão, nos casos previstos em lei, no contrato
e demais normas regulamentares.
13.1.8 Homologar os reajustes e proceder às revisões tarifárias.
13.1.9 Avaliar e decidir a respeito dos pedidos de reequilíbrio econômicofinanceiro do contrato.
13.1.10 Avaliar e deliberar sobre os pedios de transferência da concessão ou do
seu controle societário.
13.1.11 Avaliar permanentemente a qualidade do serviço prestado.
13.1.12 Decretar as tarifas de remuneração e as tarifas públicas.
13.2

Constituem obrigações da CONCESSIONÁRIA:
13.2.1 Constitui dever das Concessionárias prestar o serviço delegado, de forma
adequada à plena satisfação dos usuários, conforme disposições
estabelecidas no Edital e seus Anexos e em demais normas legais e
regulamentares aplicáveis, em especial:
13.2.2 Apresentar, anualmente, até o dia 15 (quinze) de fevereiro, Plano de
Fidelização de Usuários, devendo contemplar: estratégias de fidelização
dos usuários; estratégias de conquista de novos usuários; metas de
fidelização e conquista de novos usuários; e resultados e metas atingidas
com o plano apresentado no ano anterior.
13.2.3 Desenvolver, implantar e implementar, estratégias de geração de
eficiência e produtividade que culminem na modicidade tarifária.
13.2.4 Desenvolver ações de incentivo ao uso do serviço.
13.2.5 Implantar ações que garantam o acesso, ao serviço, das pessoas com
deficiência, dos idosos e das gestantes.
13.2.6 Divulgar previamente todas as modificações que ocorrerem na prestação
do serviço. A divulgação deverá ocorrer, no mínimo, por meio de
produção e entrega de informativos, da plataforma digital e das redes
sociais do serviço, nos pontos de parada para embarque e desembarque,
nos Terminais de Integração e nas linhas.
13.2.7 Prestar todas as informações solicitadas pelo Órgão Gestor, atendendo as
suas determinações, exigências e/ou recomendações.
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13.2.8 Cumprir e fazer cumprir integralmente todas as cláusulas do contrato, em
conformidade com as disposições legais e regulamentares.
13.2.9 Efetuar e manter atualizada sua escrituração contábil e de qualquer
natureza, elaborando demonstrativos mensais, trimestrais, semestrais e
anuais, rigorosamente.
13.2.10 A Concessionária deverá apresentar, mensalmente, ao Órgão Gestor,
relação com a quantidade de seus funcionários contendo função, salário
mensal e/ou valor hora.
13.2.11 Deverá ser informados, mensalmente, pela Concessionária, ao Órgão
Gestor todos os custos, despesas e receitas do serviço prestado.
13.2.12 A Concessionária deverá prestar contas, mensalmente, de todos os custos
e todas as receitas oriundas da venda e da comercialização de tarifas.
13.2.13 Operar somente com funcionários devidamente cadastrados junto ao
Órgão Gestor, capacitados, habilitados, uniformizados, identificados,
mediante contratações regidas pelo direito privado e legislação
trabalhista, assumindo todas as obrigações delas decorrentes, não se
estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros contratados
pelas Concessionárias e o Poder Público e/ou Órgão Gestor.
13.2.14 Apresentar ao Órgão Gestor, por ocasião do cadastro dos funcionários, a
comprovação de vínculo empregatício com as respectivas Concessionária.
13.2.15 A Concessionária se obriga e se responsabiliza pelo integral atendimento
de toda legislação que regem os negócios jurídicos e que lhe atribua
responsabilidade, sejam tributárias, cíveis, criminais, ambientais ou
quaisquer outras de quaisquer natureza e espécie.
13.2.16 Dispor de frota, equipamentos, acessórios, recursos humanos e materiais,
de modo a permitir a perfeita execução dos serviços, nos termos do
contrato e anexos.
13.2.17 Utilizar somente veículos que preencham os requisitos de operação,
conforme previsto nas normas regulamentares ou gerais pertinentes.
13.2.18 Adequar a frota às necessidades do serviço concedido, obedecidas as
normas fixadas pelo Órgão Gestor.
13.2.19 Dispor de garagem e pátio de estacionamento (quando houver) que
atendam a todos os requisitos contratuais e legais e que permitam a
perfeita execução dos serviços.
13.2.20 Responder perante o Poder Concedente e/ou Órgão Gestor e terceiros por
todos os atos e eventos de sua competência.
13.2.21 Executar serviços, programas de gestão e treinamento de seus
empregados, com vistas às melhorias destinadas a aumentar a segurança
no transporte e a comodidade dos usuários.
Rua Prof. João Cândido, 1.213 CEP 86.010-001 CNPJ 86731320/0001-37 Fone (43) 3379-7900 Fax (43) 3379-7913 – Londrina – Pr.
www.cmtuld.com.br - e-mail: cmtu@londrina.pr.gov.br

CONCORRÊNCIA nº 021/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 842/2018

48 de 98

13.2.22 Manter o Órgão Gestor informado sobre toda e qualquer ocorrência não
rotineira.
13.2.23 Elaborar e implementar esquemas de atendimento a situações de
emergência, mantendo disponíveis, para tanto, todos os recursos
necessários.
13.2.24 Acatar medidas
autoridade.

determinadas

pelos

responsáveis

investidos

de

13.2.25 Zelar pela proteção e preservação do meio ambiente.
13.2.26 Responder pelo correto comportamento e eficiência de seus empregados
e agentes, bem como de suas contratadas, relacionadas ao objeto da
concessão, providenciando o uso de uniforme, nos termos da legislação
vigente e o porte de crachá, instruindo-os a prestar apoio à ação da
autoridade.
13.2.27 Desenvolver programas internos de conscientização e treinamento de
seus funcionários quanto ao atendimento às pessoas com deficiência,
idosos e gestantes, e implantar em até 180 (cento e oitenta) dias da
assinatura do contrato, ações devidamente acompanhadas e
documentadas pelas Concessionárias que levem a melhoria na qualidade
de atendimento.
13.2.28 Cumprir a legislação trabalhista, previdenciária, de segurança e medicina
do trabalho, em relação aos seus empregados, bem como atendendo ao
disposto em legislações e demais normas regulamentares aplicáveis.
13.2.29 Fornecer ao Órgão Gestor todos e quaisquer documentos e informações
pertinentes ao objeto da concessão, permitindo a fiscalização e o livre
acesso aos veículos, sistemas, equipamentos e instalações integrantes dos
serviços e a realização de auditorias.
13.2.30 Responder por eventuais desídias e faltas quanto às obrigações
decorrentes da Concessão, nos termos estabelecidos no contrato.
13.2.31 Responder perante o Poder Público e/ou pelo Órgão Gestor e terceiros
pelos serviços subcontratados.
13.2.32 Operar, a partir do início da operação, as linhas, com as características
operacionais autorizadas e a frota equivalente.
13.2.33 Poderá propor ao Órgão Gestor a inserção no serviço de novos
equipamentos e procedimentos para melhoria no desempenho, no
atendimento, na redução dos custos, no rendimento da prestação dos
serviços e na preservação do meio ambiente.
13.2.34 Atender e fazer atender, de forma adequada, o público em geral e os
usuários em particular, divulgando canais de informação, além de garantir
respostas aos usuários sobre as demandas recebidas diretamente ou pelo
Órgão Gestor, em conformidade ao disposto no Anexo do Serviço de
Atendimento e Informação ao Usuário, deste Projeto Básico.
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13.2.35 Informar ao Órgão Gestor, imediatamente, quando citada ou intimada de
qualquer ação judicial ou procedimento administrativo, que possa
resultar em responsabilidade do Poder Concedente e/ou Órgão Gestor, ou
dos Intervenientes, ou ameace a sua condição econômico-financeira para
cumprir suas obrigações contratuais, bem como envidar os melhores
esforços na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos
processuais cabíveis, com esse objetivo. O Poder Concedente, o Órgão
Gestor ou os intervenientes ou anuentes podem pretender ingressar na
relação processual na qualidade de intervenção de terceiros nos termos
da legislação processual.
13.2.36 Ressarcir ao Poder Concedente, o Órgão Gestor - e demais Anuentes e
Intervenientes - por todos os desembolsos decorrentes de danos
causados a terceiros, sejam pessoais, patrimoniais ou morais, e ainda de
determinações judiciais para satisfação de obrigações originalmente
imputáveis às Concessionárias, inclusive reclamações trabalhistas,
propostas por empregados ou terceiros vinculados às mesmas
Concessionárias, sendo permitido, inclusive, compensar respectivos
valores nos repasses efetuados às Concessionárias.
13.2.37 A responsabilidade da Concessionária permanecerá mesmo depois de
encerrado o contrato podendo o Poder Concedente, o Órgão Gestor ou os
demais anuentes e intervenientes buscar o ressarcimento previsto nesta
cláusula junto à Concessionária ou de seus sócios, que terão
responsabilidade
subsidiária.
Os
sócios
das
Concessionárias
exclusivamente se as Concessionárias já não mais existirem ou não
suportarem o valor a ser ressarcido.
13.2.38 Adotar os Indicadores de Eficiência, Produtividade e Qualidade do Serviço,
nos termos do Projeto Básico.
13.2.39 Apresentar ao Órgão Gestor, sempre que solicitado, a comprovação de
regularidade para com as obrigações previdenciárias, tributárias e
trabalhistas.
13.2.40 Para atendimento das obrigações previstas no subitem anterior, a
Concessionária deverá apresentar, semestralmente, as competentes
certidões que comprovem sua regularidade junto ao INSS, FGTS,
Fazendas Federal, Estadual e Municipal, bem como a Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas – CNDT. No caso de Consórcio tais certidões deverão
ser enviadas por cada empresa membro.
13.2.41 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, nos termos do art. 55, inciso XIII, da Lei Federal nº
8.666/93.
13.2.42 Ao final de cada ano fiscal, a Concessionária deverá apresentar ao Órgão
Gestor, demonstrativos financeiros, contábeis e de resultados,
demonstrando sua boa saúde financeira, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas.
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13.2.43 Obter, em até 18 (dezoito) meses da assinatura do contrato, certificação
de sistema de gestão da qualidade série NBR ISO/9001 e ambiental série
NBR ISO/14001. E, em até 24 (vinte e quatro) meses da assinatura do
contrato, a certificação do sistema de gestão da segurança viária série
NBR ISO/39001, nas versões vigentes.
13.2.44 Deverá cumprir as regras constantes no Acordo Operacional, em especial
quanto aos terminais compartilhadas, arrecadação e distribuição das
receitas, nos moldes do Projeto Básico e anexos, e o regramento do
compartilhamento de linhas está contido no Projeto Básico.
13.2.45 Manter em bom estado de funcionamento, conservação e segurança, às
suas expensas, os bens necessários à prestação dos serviços que
integram a concessão, durante toda a vigência do contrato.
13.2.46 Promover evolução tecnológica de garagens, pátios de estacionamento,
equipamentos, sistemas e veículos, com vista a assegurar a melhoria da
qualidade do serviço e a preservação do meio ambiente.
13.2.47 Responder pela adequação e qualidade dos investimentos realizados,
assim como pelo cumprimento das obrigações contratuais,
regulamentares e legais, relacionados aos cronogramas, materiais,
equipamentos e projetos.
13.2.48 A aprovação do Poder Concedente e/ou do Órgão Gestor de cronogramas,
materiais, equipamentos e projetos apresentados não exclui a
responsabilidade exclusiva da Concessionária pela adequação e qualidade
dos investimentos realizados, assim como pelo cumprimento das
obrigações regulamentares e legais.
13.2.49 Observar padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e
demonstrações financeiras padronizadas, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.
13.2.50 Deverão observar os prazos estabelecidos para o fornecimento e/ou
contratações e implementações da Solução de Bilhetagem Eletrônica, da
Solução de ITS, Solução de Wi-Fi nos veículos (ônibus) e solução de Wi-Fi
nos Terminais de Integração, de acordo com o calendário estabelecido em
cada descritivo técnico, Anexos do Projeto Básico.
13.2.51 Garantir o fornecimento e/ou contratações de soluções tecnológicas que
atendam aos requisitos técnicos estabelecidos nos anexos do projeto
básico, do edital de concessão, do serviço de transporte público coletivo
do Município de Londrina.
13.2.52 Fornecedor e/ou contratar fornecedores e integrador de tecnologia,
responsabilizando-se pelas suas funções perante o Órgão Gestor.
13.2.53 Manter o Órgão Gestor permanentemente informado a respeito de seus
fornecedores, dos contratos com eles firmados e respectivos aditivos,
indicando seus objetos, valores, condições e prazo.
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Entregar cópia de toda documentação gerada e utilizada em razão das contratações das
soluções tecnológicas, como: projetos executivos, apostilas e cadernos técnicos, materiais
didáticos entre outros.
13.2.54 Implementar as soluções tecnológicas de acordo com as competências e
níveis de acesso estabelecidas nos Anexos deste Projeto Básico, do edital
de concessão, do serviço de transporte público coletivo do Município de
Londrina.
13.2.55 Assegurar, em caso de contratação, que as empresas de tecnologia a
serem contratadas, para o fornecimento de Solução de Bilhetagem
Eletrônica, da Solução de ITS, Solução de Wi-Fi nos veículos (ônibus) e
Solução de Wi-Fi nos Terminais de Integração, atuem de forma integrada,
conforme previsão a ser estabelecida no Acordo Operacional, permitindo
efetivar a implementação do modelo estrutural de tomada de decisão,
integração/interoperabilidade dos dados e o modelo de sistema
tecnológico proposto para o gerenciamento, a fiscalização e a operação
do serviço de transporte público coletivo.
13.2.56 As Concessionárias se obrigam a conceder gratuitamente a primeira via
do cartão eletrônico de transportes utilizado para aquisição de créditos
tarifários e concessão de acessos aos isentos.
13.2.57 Fornecer cartões eletrônicos de transportes nas quantidades suficientes
para atendimento da demanda de usuários do serviço de transporte
público coletivo do Município de Londrina;
13.2.58 Estabelecer em contrato plano de contingência e regras de Acordo de
Níveis de Serviço – ANS para cada uma das soluções tecnológicas
contratadas para o serviço de transporte público coletivo do Município de
Londrina.
13.2.59 Enviar ao Órgão Gestor, anualmente, plano de treinamento e capacitação
em relação às soluções de tecnologias contratadas, para seus funcionários
e para os funcionários do Órgão Gestor.
13.2.60 Manter em Servidores de Dados todos os dados relativos ao serviço.
13.2.61 Responder pela segurança, armazenamento e disponibilidade de todos os
dados e informações gerados pela prestação/operacionalização do serviço
de transporte público coletivo do Município de Londrina, durante a
vigência do contrato de concessão.
13.2.62 Garantir que todos os dados e informações gerados e armazenados nos
Servidores de Dados das Concessionárias deverão estar disponíveis para
auditoria internas feitas pelo Órgão Gestor, bem como auditorias externas
contratadas a critério do Poder Concedente ou do Órgão Gestor.
13.2.63 Repassar, sem ônus para o Órgão Gestor, todos e quaisquer dados e
informações, sempre que demandados pelo Órgão Gestor, dentro de
prazos estabelecidos.
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13.2.64 Abster-se de praticar qualquer ato que prejudique, retarde ou
inviabilize/prejudique o acesso a dados, informações, sistemas,
ferramentas e locais em que estiverem instalados equipamentos, veículos,
servidores de dados das soluções tecnológicas contratadas para o serviço
de transporte público coletivo do Município de Londrina.
13.2.65 Garantir que o fornecedor substituído viabilize e coopere com o processo
de migração dos dados (legado) e transição para o novo fornecedor
contratado, caso haja a substituição de qualquer um dos fornecedores de
tecnologia contratados para o serviço de transporte público coletivo no
transcorrer do contrato de concessão.
13.2.66 Assegurar que no âmbito da concessão do serviço de transporte público
coletivo envolvendo contratadas, funcionários próprios e prepostos sejam
observados requisitos de confidencialidade, mantendo o mais rigoroso
sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos e especificações
que tenham acesso em razão dos serviços prestados, não podendo, sob
qualquer pretexto, revelá-los, divulgá-los, reproduzi-los na sua totalidade
ou em partes, ou deles darem conhecimento a quaisquer terceiros, sem
anuência do Órgão Gestor.
13.2.67 Abster de discutir perante terceiros que não sejam envolvidos na
concessão do serviço de transporte público coletivo, tampouco usar,
divulgar, revelar, ceder a qualquer título ou dispor das informações
confidenciais dos usuários, para nenhuma pessoa, física ou jurídica e para
nenhuma outra finalidade que não seja exclusivamente relacionada ao
serviço do transporte, cumprindo-lhe adotar cautelas e precauções
adequadas no sentido de impedir o uso indevido por qualquer pessoa que
por qualquer razão tenha acesso a elas;.
13.2.68 Deverão garantir a continuidade da prestação dos serviços fornecidos
pelas contratações de soluções tecnológicas mesmo com a substituição de
empresas fornecedoras, por meio de plano de migração de dados
(legado) e plano de transição.
13.2.69 Garantir que todos os dados e informações gerados e processados em
razão da contratação das soluções tecnológicas para o serviço de
transporte público coletivo do Município de Londrina sejam revertidos, ao
término do contrato de concessão, ao Órgão Gestor, sem quaisquer ônus.
13.2.70 Fornecer mapa do cartão eletrônico e disponibilizar a senha para a leitura
e gravação dos setores do cartão eletrônico de transporte, até então
utilizado, de forma a possibilitar o acesso a todos os dados do cartão,
bem como sua formatação, enfim, disponibilizar os códigos de segurança,
senhas e todo o mais necessários à operacionalização da
mudança/substituição e transição.
13.2.71 Disponibilizar ao Órgão Gestor licença de uso das especificações do SAM
(Security Agent Module), chaves de segurança, protocolos de segurança,
mapa de dados do cartão e outras mídias, sistema operacional, mapa de
dados dos bancos de dados dos sistemas e outras informações que
garantam a independência da operação da solução de bilhetagem
eletrônica e da sua integração com outros sistemas inteligentes de
transportes em relação aos fornecedores;
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13.2.72 Entregar ao Órgão Gestor, quando do encerramento do contrato de
concessão, toda e qualquer informação considerada confidencial ou não,
na forma de relatórios, arquivos, imagens, audiovisuais ou quaisquer
outros meios de armazenamento comprometendo-se a removê-las de
seus equipamentos, servidores, microcomputadores, pen drives ou
qualquer outro meio de armazenamento, que por ventura tenha utilizado
por ocasião da prestação do serviço de transporte público coletivo no
Município de Londrina.
13.2.73 As Concessionárias se obrigam em até 30 (trinta) dias antes do último dia
de prestação de serviço, objeto da concessão, entregar ao Órgão Gestor
um Plano de Encerramento Contratual, contendo todos os dados e
informações relativos a prestação de serviço e os procedimentos de
transição para as novas contratadas.
13.2.74 As Concessionárias se obrigam a transportar todos os usuários detentores
de tarifas na forma de créditos eletrônicos existentes no sistema quando
da data de início da operação dos serviços.
13.2.75 As Concessionárias se obrigam a utilizar, na prestação do serviço de
transporte público coletivo no Município de Londrina, nos veículos
(ônibus), nos bilhetes de tarifas, nos cartões eletrônicos e assemelhados,
nos pontos de atendimento, nas plataformas digitais, redes sociais e em
outros locais previamente definidos, a identidade visual, incluíndo a
logomarca, logotipo e nome fantasia destinado ao serviço, definida pelo
Órgão Gestor.
13.2.76 As Concessionárias poderão dar preferência na contratação de sua mão
de obra, os funcionários atualmente empregados no serviço de transporte
público coletivo de passageiros do Município de Londrina.
13.3

Dos direitos e das obrigações dos usuários:
13.3.1 Sem prejuízo do constante da Lei Federal nº 12.587/12 (Política Nacional
de Mobilidade Urbana), no que couber, do constante da Lei Federal nº
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), são direitos e obrigações
dos usuários:
13.3.2 Receber serviço adequado.
13.3.3 Receber do Poder Concedente e da concessionária informações para a
defesa de interesses individuais e coletivos.
13.3.4 Obter e utilizar o serviço, observadas as normas aprovadas pelo Poder
Concedente e/ou Órgão Gestor.
13.3.5 Levar ao conhecimento do Poder Público e da Concessionária as
irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao serviço
concedido.
13.3.6 Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela
Concessionária na prestação do serviço.
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13.3.7 Zelar pelo serviço público que lhe é prestado.
13.3.8 Tratar os funcionários, empregados e prepostos do Poder Concedente e
do Órgão Gestor e da Concessionária com cortesia e urbanidade,
recebendo idêntico tratamento.
13.3.9 Respeitar os direitos dos demais usuários, em especial, as disposições que
vedam o fumo nos coletivos e em locais fechados, o uso de aparelhos
sonoros individuais e a preferência estabelecida em favor das pessoas
com deficiência, das pessoas com capacidade reduzida de locomoção, dos
idosos, das gestantes e o combate a violência sexual.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS DIREITOS DAS PARTES
14.1 Constituem direitos do PODER CONCEDENTE:
I. Receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas;
II. Receber o valor ajustado na forma e prazo convencionados;
III. Acrescer ou suprimir o presente contrato, no percentual máximo de 25% do valor inicial
atualizado, ficando a CONCESSIONÁRIA obrigada a aceitar o acréscimo e/ou supressão
nas mesmas condições inicialmente pactuadas.
14.2 Constituem direitos da CONCESSIONÁRIA:
I. Explorar, mediante concessão onerosa, o serviço de transporte público de passageiros no
município de Londrina.
II. O contraditório e a ampla defesa, em casos de eventual aplicação de penalidade e/ou
rescisão contratual.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
15.1

A concessionária presta garantia, na modalidade .................... prevista no
art. 56, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, no valor de R$
.............. (
), correspondente a 0,35% (trinta e cinco centésimos por
cento) do valor global do contrato, a fim de assegurar o fiel cumprimento das
obrigações constantes do presente contrato, em favor do ÓRGÃO GESTOR.

15.2

O comprovante da prestação da garantia emitido em favor da COMPANHIA
MUNICIPAL DE TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO DE LONDRINA – CMTU-LD deverá ser
apresentada em até 20 (vinte) dias após a assinatura do contrato.

15.3

A garantia ficará retida até o efetivo recebimento pelo Órgão Gestor dos bens
reversíveis, se for o caso, pagamentos de quaisquer pendências e eventuais
indenizações que couberem.

15.4

As Concessionárias deverão manter a integridade da garantia de execução
contratual durante toda a vigência deste contrato, respeitado o valor estabelecido
acima, estando obrigada, independentemente de prévia notificação para
constituição em mora, a:
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15.4.1 Renovar o prazo de validade da garantia que vencer na vigência deste
contrato, comprovando a sua renovação ao Poder Concedente 30 (trinta)
dias antes do seu término final.
15.4.2 Reajustar a garantia de execução contratual, complementando o valor
resultante da aplicação do reajuste contratual.
15.4.3 Repor os valores porventura utilizados para cobertura de quaisquer
obrigações de pagamento abrangidas pela garantia de execução
contratual no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da efetiva
utilização, independente de disputa/discussão judicial ou administrativa,
de dolo ou culpa.
15.4.4 Responder pela diferença de valores, na hipótese de a garantia não ser
suficiente para cobrir o valor de todas as obrigações de pagamento por
ela abrangidas, podendo ser cobrada por todos os meios legais admitidos.
15.4.5 Submeter à prévia análise e aprovação do Poder Concedente eventual
modificação no conteúdo da carta de fiança ou do seguro-garantia, bem
como eventual substituição da garantia por qualquer das modalidades
admitidas.
15.4.6 A carta de fiança e a apólice de seguro-garantia deverão ter vigência
mínima de 01 (um) ano, sendo de inteira responsabilidade da
concessionária mantê-las em plena vigência e de forma ininterrupta
durante toda a vigência da concessão, devendo para tanto promover as
renovações e atualizações que forem necessárias.
15.4.7 A contratação do seguro-garantia deverá ser feita com seguradora e
resseguradora autorizadas pela Superintendência de Seguros Privados –
SUSEP, entidade vinculada ao Ministério da Fazenda ou com seguradora e
resseguradora de primeira linha.
15.5

Caso se opte por contratação de fiança bancária, esta deverá: (i.) ser apresentada
em sua forma original (não serão aceitas cópias de qualquer espécie), (ii.) ter seu
valor expresso em reais, (iii.) nomear a Companhia Municipal de Trânsito e
Urbanização de Londrina – CMTU-LD como beneficiária, (iv.) ser devidamente
assinada pelos administradores da instituição financeira fiadora e (v.) prever a
renúncia ao benefício de ordem.

15.6

A garantia deverá ser renovada anualmente, durante todo o prazo do contrato,
tendo como critério de reajuste a variação do índice de atualização da tarifa do
período, devendo ser mantido para o reajuste, o valor global do contrato quando
da sua assinatura.

15.7

A garantia de execução contratual poderá ser utilizada nos seguintes casos:
15.7.1 Nas hipóteses em que a concessionária não realizar as obrigações
previstas neste contrato e seus anexos.
15.7.2 Na hipótese de devolução de bens reversíveis, se for o caso, em
desconformidade com as exigências estabelecidas neste contrato e seus
anexos.

Rua Prof. João Cândido, 1.213 CEP 86.010-001 CNPJ 86731320/0001-37 Fone (43) 3379-7900 Fax (43) 3379-7913 – Londrina – Pr.
www.cmtuld.com.br - e-mail: cmtu@londrina.pr.gov.br

CONCORRÊNCIA nº 021/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 842/2018

56 de 98

15.7.3 Nas hipóteses em que a concessionária não proceder ao pagamento das
multas que lhe forem aplicadas, na forma deste contrato e de
Regulamentos do Poder Concedente.
15.7.4 Nas hipóteses em que a Concessionária não efetuar, no prazo devido, o
pagamento de outras indenizações ou obrigações pecuniárias devidas ao
Órgão Gestor.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO
16.1

O Órgão Gestor exercerá ampla e completa fiscalização sobre os serviços
concedidos neste contrato, buscando verificar o cumprimento das obrigações nele
estabelecidos, bem como sobre a Concessionárias, tomando todas as medidas
necessárias para garantir a continuidade dos serviços, inclusive sustando qualquer
atividade em execução que, embasadamente, esteja sendo realizada em
desconformidade com o previsto neste contrato, imputando as devidas
responsabilidades.

16.2

O Órgão Gestor terá, no exercício da fiscalização, livre acesso, em qualquer época,
às áreas, instalações e locais referentes à concessão, aos livros e documentos
relativos à concessionária, bem como a livros, registros e documentos relacionados
às atividades e serviços abrangidos pela concessão, incluindo estatísticas e
registros administrativos e contábeis, dados relativos à administração, à
contabilidade e aos recursos técnicos, econômicos e financeiros da concessionária,
devendo ser prestados, pela concessionária, no prazo que lhe for estabelecido, os
esclarecimentos que lhe foram formalmente solicitados.

16.3

As determinações que vierem a ser emitidas no âmbito da fiscalização serão
imediatamente aplicáveis e vincularão as Concessionária, que poderão, em caso de
discordância, se valer do direito a ampla defesa e ao contraditório estabelecido
neste contrato.

16.4

No exercício da fiscalização, o Órgão Gestor deverá:
16.4.1 Acompanhar a prestação dos serviços, bem como a conservação dos bens
integrantes da concessão.
16.4.2 Proceder às vistorias para a verificação da adequação das instalações e
equipamentos, determinando as necessárias correções, reparos, remoções ou
substituições, às expensas da concessionária.
16.4.3 Intervir na prestação dos serviços, quando necessário, de modo a assegurar
a respectiva regularidade e o fiel cumprimento deste contrato e das normas
legais pertinentes.
16.4.4 Determinar que sejam refeitas as atividades e serviços, sem ônus para o
Órgão Gestor, se as já executadas não estiverem satisfatórias.
16.4.5 Aplicar as sanções e penalidades previstas no contrato, estabelecidas no
Edital e seus Anexos e em demais normas legais e regulamentares aplicáveis.

16.5

A fiscalização do Órgão Gestor anotará em termo próprio de registro as ocorrências
apuradas nas fiscalizações realizadas nos serviços prestados pela concessionária,
encaminhando documento por escrito às Concessionárias para regularização das
faltas ou defeitos verificados, sem prejuízo da imediata aplicação do resultado da
fiscalização para os efeitos previstos neste contrato, especialmente para fins de
mensuração dos indicadores de desempenho, e para fins de instauração de
processo administrativo sancionátório.
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A posterior regularização das faltas apontadas no Termo de Fiscalização:
16.6.1 Não afasta o descumprimento havido e, consequentemente, o impacto deste
descumprimento nos indicadores de desempenho, ou a aplicação da
correspondente penalidade, quando cabível.
16.6.2 Será considerada como agravante para fins de aplicação da correspondente
penalidade no âmbito do processo administrativo.
16.6.3 Órgão Gestor também será responsável por apurar o cumprimento dos
indicadores de desempenho pela concessionária.

16.7

O Órgão Gestor acompanhará a prestação dos serviços por parte das
Concessionárias, bem como qualquer aspecto tratado no contrato, podendo
solicitar esclarecimentos ou modificações, caso entenda haver desconformidade
com as obrigações previstas, em especial, mas sem se limitar, quanto ao
cumprimento dos parâmetros de eficiência, produtividade e qualidade estabelecidos
no Edital e seus Anexos e em demais normas legais e regulamentares aplicáveis.

16.8

As Concessionárias estão obrigadas a reparar, corrigir, interromper, suspender ou
substituir, às suas expensas e no prazo estipulado pelo Órgão Gestor, os serviços
pertinentes à concessão em que se verifiquem vícios, inclusive ocultos, defeitos
e/ou incorreções.

16.9

O Órgão Gestor poderá exigir que a concessionária apresente um plano de ação
visando a reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir qualquer serviço
prestado de maneira viciada, defeituosa e/ou incorreta, relacionado com o objeto
deste contrato, em prazo a ser por ele estabelecido.

16.10 Para o adequado exercício da fiscalização e acompanhamento contratual pelo
Órgão Gestor, e sem prejuízo de qualquer outra obrigação de prestação de
informações estabelecida no contrato, no Edital e seus Anexos e em demais
normas legais e regulamentares aplicáveis, a concessionária obriga-se:
16.10.1 Dar conhecimento imediato ao Órgão Gestor de todo e qualquer evento que
possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento das
obrigações do contrato e/ou que possa constituir causa de intervenção na
concessionária, declaração de caducidade da concessão ou rescisão contratual;
16.10.2 Dar conhecimento imediato de toda e qualquer situação que corresponda a fatos
que alterem de modo relevante o normal desenvolvimento dos serviços
relacionados ao objeto do contrato, apresentando, por escrito e no prazo
estabelecido pelo Órgão Gestor, relatório detalhado sobre tais fatos, incluindo,
se o caso, contribuição de entidades especializadas, externas à concessionária,
com as medidas tomadas ou em curso para superar ou sanar referidos fatos ou
circunstâncias;
16.10.3 Apresentar, no prazo estabelecido pelo Órgão Gestor, quaisquer outros
documentos e informações, que este venha formalmente solicitar.
16.10.4 Atender a todas as determinações do Órgão Gestor, sob pena de aplicação das
penalidades previstas no contrato, no Edital e seus Anexos e em demais normas
legais e regulamentares aplicáveis.
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CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA – DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
17.1

O não cumprimento das obrigações assumidas pelas Concessionárias, fixadas neste
contrato, em seus anexos, no Edital de Concessão e nos regulamentos editados pelo
Poder Concedente e/ou Órgão Gestor ensejará a aplicação das penalidades
previamente fixadas, respeitados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de
outras sanções previstas em dispositivos legais e regulamentares pertinentes.

17.2

As infrações de natureza contratual e suas penalidades são as previstas neste
instrumento.

17.2.1 As infrações de caráter operacional e suas penalidades são fixadas no
Regulamento de Operação do Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano de
Passageiros do Município de Londrina, editado pelo Poder Concedente, que
integra para todos os fins de direito o presente contrato.
17.2.2 Sempre que necessário, o Regulamento de Operação do Serviço Público de
Transporte Coletivo Urbano de Passageiros do Município de Londrina poderá ser
revisto pelo Poder Concedente para melhor adequá-lo à prestação dos serviços
concedidos.
17.2.3 O Órgão Gestor também possui competência para editar atos normativos
próprios, visando disciplinar o procedimento de aplicação de penalidades
devendo, entretanto, observar a necessidade de prévia notificação e a
constituição de duplo grau de julgamento, a fim de garantir o contraditório e a
ampla defesa.
17.3

São penalidades passíveis de aplicação por infração aos termos deste contrato e seus
anexos:

17.3.1 Advertência:
17.3.1.1 A critério do Órgão Gestor, e dependendo da natureza da infração
cometida, poderá ser aplicada à Concessionária a pena de advertência,
que deverá ser formal, por escrito, e compatível com a medida necessária
à correção do descumprimento.
17.3.2 Multa:
17.3.2.1 A multa poderá ter aplicação cumulativa com as demais sanções
contratualmente previstas.
17.3.3 Suspensão temporária de participação em licitações para obtenção de novas
concessões ou autorizações ou licenças para prestação de serviços de transporte
coletivo urbano de passageiros na Cidade de Municipal, bem como impedimento
de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.
17.3.3.1 Referida penalidade de suspensão do direito de participar de licitações e
de contratar com a Administração por até 02 (dois) anos será aplicada no
caso de práticas reiteradas de infrações contratuais ou regulamentares,
incluindo aquelas que ensejam aplicação da pena de caducidade, além das
situações previstas na legislação e regulamentação aplicável.
17.4

Independentemente das penalidades contratuais aqui previstas, poderão ser
aplicadas aquelas constantes nos incisos III e IV do art. 87 e no art. 88 da Lei Federal
nº 8.666/93.

17.5

Não ocorrendo o início da operação do serviço concedido no prazo previsto no
contrato, será a concessionária penalizada com a rescisão contratual e consequente
assunção da garantia de execução apresentada, sem prejuízo da aplicação da pena
de inidoneidade, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93,
respeitado seu direito ao contraditório e ampla defesa.
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O descumprimento das obrigações deste contrato ensejará multa de 150 (cento e
cinqüenta) a 10.000 (dez mil) tarifas de remuneração, sem prejuízo de outras
cabíveis.

17.7

O descumprimento de obrigações contratuais comprovadamente decorrentes de caso
fortuito ou de força maior não será passível de penalização.
17.7.1 Considera-se caso fortuito ou força maior, com as conseqüências estabelecidas
neste contrato, o evento assim definido na forma da lei civil e que tenha impacto
direto sobre o desenvolvimento das atividades da concessão.
17.7.2 Um evento caracterizado como caso fortuito ou de força maior não será
considerado, para os efeitos de recomposição do equilíbrio econômico- financeiro
do contrato.
17.7.3 As partes se comprometem a empregar todas as medidas e ações necessárias a
fim de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de força maior ou caso
fortuito.

17.8

A fiscalização quanto ao efetivo cumprimento das cláusulas contratuais e seus anexos
será exercida pelo Órgão Gestor, cabendo-lhe:

17.8.1 Apurar as infrações contratuais;
17.8.2 Notificar a concessionária quanto à constatação da falta contratual, indicando seu
enquadramento e proposta de penalidade, fixando-lhe prazo para defesa prévia,
no prazo de 7 (sete) dias úteis;
17.8.3 Receber, processar e deliberar quanto à aplicação da penalidade proposta;
17.8.4 Notificar a concessionária da aplicação de penalidade.
17.9

Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos do artigo 109 da
Lei Federal 8.666/93 e do Regulamento, dirigido ao Órgão Gestor, no prazo de 7
(sete) dias úteis.
17.10 Nos casos de proposição de declaração de inidoneidade, observar-se-á o rito do
artigo 87, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO E DA RESCISÃO
18.1

A extinção da outorga da concessão dar-se-á:

I – pela fluência do prazo, nos termos da cláusula da vigência do presente Termo;
II – pela encampação ou resgate;
III – pela caducidade, cassação ou decadência;
IV – pela rescisão amigável ou judicial;
V – pela falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA;
VI – pela impossibilidade da continuidade da execução dos serviços;
VII – pelo reiterado descumprimento de natureza grave das cláusulas contratuais ou normas
regulamentares;
18.2

A extinção da outorga da concessão, nas hipóteses previstas nos incisos VI a VII,
deverá ser precedida de prévio processo administrativo, assegurado à
CONCESSIONÁRIA o direito à ampla defesa e ao contraditório.
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18.3

Ocorrendo, por iniciativa do PODER CONCEDENTE, a rescisão ou a encampação dos
serviços, observados o direito à ampla defesa e ao contraditório, assegurando à
CONCESSIONÁRIA o direito de ser previamente indenizada, na forma dos arts. 36 e
37 da Lei n.º 8.987/95.

18.4

Extinta a CONCESSÃO, o exercício de todos os direitos e privilégios transferidos à
CONCESSIONÁRIA retornarão ao PODER CONCEDENTE, havendo imediata assunção
dos SERVIÇOS por este, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações
que se fizerem necessários.

18.5

Nos casos de advento do termo contratual e encampação, o PODER CONCEDENTE,
antecipando-se à extinção da concessão, procederá aos levantamentos e avaliações
necessários à determinação do montante da indenização que será devida à
CONCESSIONÁRIA, na forma prevista na legislação.

18.6

Considera-se encampação a retomada do serviço pelo PODER CONCEDENTE, durante
o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa
específica e após prévio pagamento de indenização, nos termos do Art. 37 da Lei
8.987/95.

18.7

A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente,
a declaração da caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, nas
seguintes hipóteses:
a) o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as
normas, critérios, indicadores e requisitos mínimos definidos nos ANEXOS III e IV do
EDITAL e deste CONTRATO;
b) a CONCESSIONÁRIA descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais e
regulamentares concernentes à concessão;
c) a CONCESSIONÁRIA paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as
hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior;
d) a CONCESSIONÁRIA perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para
manter a adequada prestação do serviço concedido, ou as condições mínimas de
habilitação definidas no edital de licitação que antecedeu a contratação;
e) a CONCESSIONÁRIA não atender a intimação do PODER CONCEDENTE no sentido de
regularizar a prestação do serviço no prazo estipulado;
f) a CONCESSIONÁRIA não atender a intimação do poder concedente para, em 180 (cento
e oitenta) dias, apresentar a documentação relativa a regularidade fiscal, no curso da
concessão, na forma do art. 29 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
g) a CONCESSIONÁRIA não cumprir reiteradamente as metas anuais definidas contrato.
h) O descumprimento injustificado pela CONCESSIONÁRIA do prazo limite para o início da
operação.

18.8

18.9

A caducidade da CONCESSÃO poderá ser declarada, ainda, quando a
CONCESSIONÁRIA transferir o CONTRATO ou o controle societário, sem prévia
anuência do PODER CONCEDENTE, nos termos da cláusula vigésima primeira deste
instrumento.
A declaração de caducidade da CONCESSÃO deverá ser precedida da verificação da
inadimplência da CONCESSIONÁRIA em processo administrativo, assegurado o direito
ao contraditório e à ampla defesa.
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18.10 Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade
será declarada por Decreto do Prefeito Municipal, independentemente de indenização
prévia, calculada no decurso do processo.
18.11 A indenização de que trata o item acima, será devida na forma estabelecida em Lei,
descontado o valor das multas contratuais e dos danos causados pela
CONCESSIONÁRIA.
18.12 A declaração de caducidade acarretará, ainda:
a) a execução da garantia contratual;
b) retenção de eventuais créditos decorrentes deste CONTRATO, até o limite dos
prejuízos causados ao PODER CONCEDENTE.
18.13 Declarada a caducidade, não resultará para o PODER CONCEDENTE qualquer espécie
de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos
com terceiros ou com empregados da CONCESSIONÁRIA.
18.14 O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONÁRIA,
no caso de descumprimento das normas contratuais pelo PODER CONCEDENTE
mediante ação judicial especialmente intentada para este fim, ocasião em que os
serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA não poderão ser interrompidos ou
paralisados, até decisão judicial transitada em julgado.
18.15 Extinta a CONCESSÃO, retornam ao PODER CONCEDENTE os bens reversíveis, se
houver.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO CONTRATO DA CONCESSIONÁRIA COM TERCEIROS
19.1

Na forma da Lei, a Concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento e a
execução de atividades inerentes, acessórias ou complementares à concessão.

19.2

Os contratos celebrados entre a Concessionária e os terceiros reger-se-ão pelo direito
privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o Poder
Concedente e entre terceiros e o Órgão Gestor.

19.3

A execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o cumprimento das
normas legais e regulamentares.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA SUBCONCESSÃO, TRANSFERÊNCIA E ENCAMPAÇÃO
20.1

É vedada a subconcessão do serviço.

20.2

O Poder Concedente poderá, durante a vigência do contrato, promover a sua
retomada, por motivo de interesse público devidamente justificado, mediante lei
autorizativa específica e prévio pagamento de indenização, nos termos previstos
neste contrato.

20.3

Em caso de encampação a concessionária terá direito à indenização, nos termos do
art. 36 da Lei Federal n° 8.987/95, que deverá cobrir:
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a) As parcelas dos investimentos realizados e vinculados a bens reversíveis, ainda
não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para garantir a
continuidade e atualidade do serviço concedido;
b) Todos os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e indenizações que se
fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral, em decorrência
do rompimento dos vínculos contratuais.
c) Os lucros cessantes.
20.4

A transferência da concessão ou do controle acionário da concessionária, bem como a
realização de fusões, cisões, incorporações e transformações deverão ter prévia
anuência do Poder Concedente.

20.5

A transferência da concessão e a realização das alterações devem ser solicitadas ao
Poder Concedente pelos interessados.

20.6

Para fins da anuência,. os sucessores ou interessados em prestar o serviço público
concedido deverão:
20.6.1 Demonstrar, por meio de processo administrativo devidamente instruído, que
atendem a todas as exigências estabelecidas no procedimento licitatório, em
especial qualificação técnica e econômico-financeira.
20.6.2 Comprometer-se a cumprir todas as cláusulas deste contrato, subrogando-se em
todos os direitos e obrigações do cedente e prestando todas as garantias
necessárias e estipuladas.
20.6.3 O não atendimento às condições previstas neste contrato ensejará a aplicação da
multa correspondente, independentemente da rescisão do contrato, se assim
entender o Poder Concedente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA INTERVENÇÃO
21.1

O PODER CONCEDENTE poderá intervir na operação do serviço para
assegurar a adequada prestação do serviço ou para sanar deficiência grave
na respectiva prestação, bem como, o fiel cumprimento das normas
contratuais, regulamentares e legais pertinentes, na forma do art. 32 da Lei
Federal 8987/95, situação em que o PODER CONCEDENTE assumirá
temporariamente as instalações, recursos materiais e humanos disponíveis da
CONCESSIONÁRIA.

21.2

Considera-se deficiência grave na prestação do serviço, para efeito do item
anterior, ressalvadas situações de caso fortuito ou força maior:

a) a reiterada inobservância das normas regulamentares do serviço, tais como as concernentes
ao itinerário ou horário determinado;
b) o não atendimento reiterado das obrigações contratuais, que afetem o serviço;
c) o descumprimento reiterado pela CONCESSIONÁRIA de suas obrigações tributárias,
previdenciárias e trabalhistas;
d) a realização de "lock out", ainda que parcial;
e) a transferência, pela CONCESSIONÁRIA da operação dos serviços sem prévio e expresso
consentimento do PODER CONCEDENTE;
f) Demais hipóteses previstas na legislação vigente.
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21.3

A intervenção far-se-á por Decreto do Prefeito Municipal, que conterá a
designação do interventor, o prazo da intervenção, bem como as causas, os
objetivos e os limites da medida.

21.4

Declarada a intervenção, o PODER CONCEDENTE deverá, no prazo de 30
(trinta) dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas
determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurando o direito
de ampla defesa.
21.4.1 Se ficar comprovado que a intervenção não observou os
pressupostos legais e regulamentares será declarado sua
nulidade, devendo o serviço ser imediatamente devolvido à
CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo de seu direito à intervenção.
21.4.2 O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de
até 180 (cento e oitenta) dias corridos, sob pena de considerar-se
inválida a intervenção.

21.5

No período de intervenção, o PODER CONCEDENTE assumirá, total ou
parcialmente, o serviço, passando a controlar os meios materiais e humanos
que a CONCESSIONÁRIA utiliza, assim entendidos o pessoal, os veículos, as
garagens, as oficinas, e todos os demais meios empregados, necessários à
operação.

21.6

Cessada a intervenção, se não for extinto o contrato, por caducidade, a
administração do serviço será devolvida à CONCESSIONÁRIA, precedida de
prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados
durante a sua gestão.

21.7

O interventor deverá cumprir, durante o período que durar a intervenção,
todos os compromissos da CONCESSIONÁRIA, inclusive aqueles relacionados
aos financiamentos contratados.

21.8

Quando possível e encerrado as condições motivadoras da intervenção o
PODER CONCEDENTE cessará a intervenção de imediato, restituindo as
instalações e todos os recursos materiais e humanos utilizados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL

22. O valor contratual é de R$ ............. ( ) equivalente a receita advinda da
quantidade de tarifas pagas multiplicadas pela quantidade de meses de duração do
contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
23.1

Todo e qualquer dado ou informação considerada confidencial ou não, seja na forma de
relatórios, arquivos, imagens, audiovisuais ou quaisquer outros meios de
armazenamento, que tenha utilizado por ocasião da prestação do serviço de transporte
público coletivo no Município de Londrina, são considerados bens reversíveis.
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23.2

Os investimentos assumidos pela Concessionária no âmbito da execução deste contrato
serão considerados devidamente amortizados e depreciados quando da extinção do prazo
de vigência da Concessão, não cabendo, portanto, qualquer indenização pelo Poder
Concedente ao final do prazo de vigência do contrato.

23.3

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas Cláusulas deste Contrato serão
decididos pelas partes, no que couber, segundo as disposições contidas nas Leis n.º
8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei 8.987/95, Lei Municipal 9.220/2003, demais
regulamentos e normas administrativas e, ainda, ao Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DO FORO
24 Fica eleito o Foro da Comarca de Londrina para a solução de quaisquer litígios e ações
decorrentes deste contrato de CONCESSÃO para a prestação do Serviço de Transporte
Público Coletivo de passageiros do Município de Londrina, com expressa renúncia de
qualquer outro.
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente CONTRATO em 4 (quatro) vias de
igual valor e teor, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.
Londrina .... de .......... de 2018.

MUNICÍPIO DE LONDRINA

CONCESSIONÁRIA
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ANEXO III
PROJETO BÁSICO

ANEXO À C.I. Nº 196/2018 – DT

Londrina, 19 de novembro de 2018.

PROJETO BÁSICO
JUSTIFICATIVA
Tendo em vista o relatório apresentado de Conclusão dos Trabalhos da
Comissão instituída pelo Decreto Municipal nº 701 de 04 de maio de 2018, a partir do qual o
Prefeito Municipal decidiu acompanhar as recomendações da equipe de trabalho, optando pela
abertura de um novo processo licitatório para a prestação do serviço de transporte público
coletivo no município de Londrina e que, de consequência, editou o Decreto Municipal nº. 1161
de 07 de agosto de 2018, publicado em 22 de agosto de 2018, no qual delega à Companhia
Municipal de Trânsito e Urbanização – CMTU-LD, os poderes necessários para proceder à
abertura e condução do certame licitatório, com vistas à outorga de concessão do serviço de
transporte público coletivo de passageiros no âmbito do Município de Londrina, faz-se
necessário o prosseguimento do processo licitatório do referido serviço, cujos fundamentos
encontram-se indicados no próprio relatório da referida comissão.
Considerando que foram promovidas duas Audiências Públicas, sendo a
primeira realizada no dia 03 de outubro de 2018 e a segunda no dia 26 de outubro de 2018, foi
elaborado o Projeto Básico que ora se apresenta, juntamente com seus anexos, ressaltando os
aspectos relativos às características do serviço de transporte público coletivo, com os aspectos
de estrutura urbana da cidade e do modelo de planejamento que vem ocorrendo ao longo do
tempo, visando sempre a manutenção da qualidade de vida da população, e a necessidade de
atualização e modernização do serviço de transporte público, bem como aspectos relacionados a
frota, acessibilidade e fortalecimento dos instrumentos públicos de gestão e fiscalização dos
contratos que sustentam a necessidade da contratação pretendida na forma de empreitada
global.

I - DO OBJETO

1.2. O objeto da presente licitação é a outorga de concessão onerosa, para operação do
serviço público de transporte coletivo de passageiros, no Município de Londrina, dividida
em 02 (duas) Áreas Operacionais distintas, delimitadas geograficamente, denominadas
de Área 01 e Área 02, com a finalidade de atender às necessidades atuais e futuras de
deslocamento da população, envolvendo:
1.2.1. Operação do serviço nas modalidades: convencional ou regular; seletiva ou
complementar; e especial ou eventual.
1.2.1.1. o serviço convencional ou regular é operado por meio de linhas comuns,
à disposição regular do usuário por meio de itinerários, dias e horários
fixos.
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1.2.1.2. o serviço seletivo ou complementar é operado por meio de linhas com
maior flexibilidade nos itinierários, nos dias e nos horários, sendo
oferecido um serviço diferenciado ao comum.
1.2.1.3. o serviço especial ou eventual é operado por meio de linhas especiais
que funcionam em eventos de grande demanda e/ou em períodos
comemorativos.
1.2.2. Operação do serviço de Transporte Especial, destinado às pessoas com
dificudade de locomoção, conforme Anexo II – Caracterização e Dados do
Serviço de Transporte Público Coletivo do Município de Londrina, deste Projeto
Básico.
1.2.3. Operação de cobrança de tarifas e de controle de acesso das pessoas com
isenção total e parcial, previstas em lei, nas bilheterias dos Terminais de
Integração.
1.2.4. Operação de cobrança de tarifas e de controle de acesso das pessoas com
isenção total e parcial, previstas em lei, no interior dos veículos (ônibus).
1.2.5. Operação das portarias de acesso de veículos dos Terminais de Integração.
1.2.6. Operação dos serviços de segurança e vigilância dos Terminais de Integração,
conforme Anexo XI – Escala do Serviço de Segurança e Vigilância nos Terminais
de Integração, deste Projeto Básico.
1.2.7. Operação dos serviços de emissão, de cadastramento, de comercialização e de
controle sobre a venda antecipada de tarifas, seja por meio de créditos
eletrônicos/passes, bilhetes, cartões, vale transporte, créditos eletrônicos
escolares e outros meios existentes ou que vierem a existir.
1.2.8. Operação dos serviços de atendimento e informações aos usuários, conforme
Anexo XII – Especificações para o Serviços de Atendimento e Informações aos
Usuários, deste Projeto Básico.
1.2.9. O fornecimento, a implantação, a manutenção, a renovação e atualização
tecnológica de Solução de Bilhetagem Eletrônica e de Solução de ITS, conforme
especificações técnicas contidas nos Anexos VII e VIII, deste Projeto Básico;
1.2.10. O fornecimento, a implantação, a manutenção, a renovação e a atualização
tecnológica de Solução de Wi-Fi nos veículos (ônibus) e nos Terminais de
Integração, conforme especificações técnicas contidas nos Anexos IX –
Especificações Técnicas para Solução de Wi-Fi nos Veículos (ônibus) e X –
Especificações Técnicas para Solução de Wi-Fi nos Terminais de Integração,
deste Projeto Básico.
1.2.11. Implantação e operação de sistema de remuneração com a distribuição dos
recursos arrecadados entre as as Concecessionárias, mediante regras
específicas, que deverão constar no Acordo Operacional, conforme item 13.1,
deste Projeto Básico.
1.2.12. Demais serviços inerentes e necessários ao atendimento do objeto deste Projeto.
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II – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2.1.

A Concessão para a operação do serviço público de transporte coletivo de passageiros,
no Município de Londrina será regida conforme especificações contidas neste Projeto
Básico e seu anexos, pelas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 8.987, de
13 de fevereiro de 1995, nº 9.074 de 07 de julho de 1.995; Leis Municipais nº 5.496, de
27 de julho de 1993, nº 9.220/2003; suas alterações e demais normas aplicáveis.

III - DAS COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS

3.1.

O Município de Londrina é o Poder Concedente.

3.2.

Compete ao Poder Executivo Municipal a determinação das revisões e dos reajustes
tarifários, nos termos da Lei Orgânica do Município.

3.3.

O Órgão Gestor do Sistema Público de Transporte Coletivo de Passageiros do Município
de Londrina é a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina – CMTULD, a quem compete gerenciar, planejar e fiscalizar o serviço público de transporte
coletivo.

IV - DAS METAS DA CONCESSSÃO

4.1.

Sem prejuízo das demais disposições previstas no Edital, a prestação do serviço de de
transporte público coletivo no Município de Londrina, ao longo de todo período de
vigência da concessão, deverá atingir as seguintes metas:

4.1.1. Estímulo à utilização do serviço.
4.1.2. Ampliação das formas e dos meios de divulgação de informações do serviço.
4.1.3. Implementação de inovações tecnológicas que priorizem o meio ambiente e o
conforto dos usuário.
4.1.4. Ampliação das ações que garantam o acesso, ao serviço, das pessoas com
deficiência, das pessoas com capacidade reduzida de locamoção, dos idosos e
das gestantes.
4.1.5. Amplicação das ações de conscientização com o objetivo de reduzir atos de
depredações e vandalismos contra os bens afetos a execução dos serviços.
4.1.6. Modicidade tarifária de acordo com a capacidade de pagamento dos usuários.
4.1.7. Ampliação e modernização das formas e dos meios de comercialização e
pagamento da tarifa, conforme Anexos VII – Especificações Técnicas para
Solução de Bilhetagem Eletrônica.
4.1.8. Ampliação das formas e dos meios de divulgação de informações do serviço.
4.1.9. Modernização da gestão e da fiscalização do serviço por meio de soluções
tecnológicas, conforme Anexos VII – Especificações Técnicas para Solução de
Bilhetagem Eletrônica e VIII – Especificações Técnicas para Solução de ITS,
deste Projeto.
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4.1.10. Estímulo à participação do usuário no acompanhamento da prestação do serviço.
4.1.11. Atendimento às metas medidas pelos indicadores de eficiência, produtividade e
qualidade, conforme Anexo XIII, deste Projeto Básico.
4.1.12. Estímulo à éficiência, à produtividade e à qualidade do serviço por meio da
implantação da remuneração pela operação vinculada ao desempenho
satisfatório, medido por meio de indicadores, conforme Anexos XIII – Indicadores
de Eficiência, Produtividade e Qualidade dos Serviços e XV – Metodologia do
Cálculo Tarifário, deste Projeto Básico.
4.1.13. Manter a sustentabilidade do serviço.
V – DO SERVIÇO ADEQUADO

5.1.

A Concessão da operação do serviço de transporte público coletivo de passageiros, no
Município de Londrina pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento
dos usuários.

5.2.

Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade,
eficiência, conforto, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade da tarifa.

5.3.

Para os fins previstos neste Projeto Básico, considera-se:

5.3.1. Regularidade: a prestação dos serviços nas condições estabelecidas neste
projeto e nas normas legais e regulamentares aplicáveis.
5.3.2. Continuidade: a manutenção, em caráter permanente, da oferta dos serviços
previstos no Projeto Básico.
5.3.3. Eficiência: a execução dos serviços de acordo com as normas técnicas aplicáveis
e em padrões satisfatórios, que busquem, em caráter permanente, a excelência,
e que assegurem, qualitativa e quantitativamente, o cumprimento dos objetivos e
das metas da concessão.
5.3.4. Conforto: a manutenção dos serviços em níveis que assegurem a comodidade
dos usuários conforme definidos neste Projeto Básico.
5.3.5. Segurança: a operção, nos níveis exigidos, neste Projeto Básico, de modo a que
sejam, mantidos em níveis satisfatórios, os riscos de acidente.
5.3.6. Atualidade: modernidade dos sistemas/soluções tecnológicas, das técnicas, dos
veículos, dos equipamentos e das instalações e a sua conservação e
manutenção, bem como a melhoria e a expansão do serviço, na medida das
necessidades.
5.3.7. Generalidade: universalidade da prestação dos serviços conforme previsto neste
Projeto Básico.
5.3.8. Cortesia na Prestação dos Serviços: tratamento adequado aos usuários;
5.3.9. Modicidade da Tarifa: a justa correlação entre os encargos das Concessionárias
e a retribuição paga.
Rua Prof. João Cândido, 1.213 CEP 86.010-001 CNPJ 86731320/0001-37 Fone (43) 3379-7900 Fax (43) 3379-7913 – Londrina – Pr.
www.cmtuld.com.br - e-mail: cmtu@londrina.pr.gov.br

CONCORRÊNCIA nº 021/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 842/2018

69 de 98

VI – DOS INDICADORES DE QUALIDADE

6.1.

As Concessionárias deverão assegurar, durante todo o prazo de concessão, a prestação
de serviço adequado, atendidas, integralmente, as condições estabelecidas no item
anterior, nos termos das determinações emanadas pelo Poder Concedente e/ou Órgão
Gestor, estando sujeitas ao controle de eficiência, produtividade e qualidade do serviço,
medido por meio de indicadores, conforme Anexos XIII – Indicadores de Eficiência,
Produtividade e Qualidade dos Serviços e XV – Metodologia do Cálculo Tarifário, deste
Projeto Básico.

VII - DO PRAZOS

7.1.

Conforme o Artigo 5º da Lei Municipal Nº 9.220/2003 o prazo desta concessão será de
15 (quinze) anos, a contar da assinatura do termo contratual, podendo ser prorrogado por
igual período, de acordo com a oportunidade e conveniência do Poder Concedente e
após prévia autorização legislativa.

7.2.

As concessionárias deverão comunicar oficialmente ao Poder Concedente o interesse ou
desinteresse pela renovação em até 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) antes do
término do contrato.

VIII - DA FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO
DE PASSAGEIROS

8.1. A descrição do serviço de transporte público coletivo do Município de Londrina e seu
funcionamento é objeto deste Projeto Básico e de seus Anexos:
8.1.1. I – Perfil do Município de Londrina;
8.1.2. II – Caracterízação e Dados do Serviço de Transporte Público Coletivo do
Município de Londrina;
8.1.3. III – Tabelas Horárias;
8.1.4. IV – Itinerários;
8.1.5. V – Quantitativo e Especificações Técnicas Básicas da Frota;
8.1.6. VI – Especificações Básicas da Garagem;
8.1.7. VII - Especificações Técnicas para Solução de Bilhetagem Eletrônica;
8.1.8. VIIIA - Especificações Técnicas para Solução de ITS;
8.1.9. IX – Especificaçõs Técnicas para Solução de Wi-Fi nos Veículos (ônibus);
8.1.10. X – Especificações Técnicas para Solução de Wi-Fi nos Terminais de Integração;
8.1.11. XI – Escala do Serviço de Segurança e Vigilância nos Terminais de Integração;
8.1.12. XII – Epecificações para o Serviço de Atendimento e Informações aos Usuários;
8.1.13. XIII – Indicadores de Eficiênica, Produtividade e Qualidade dos Serviços;
8.1.14. XIV – Planilha de Cálculo Tarifário;
8.1.15. XV – Metodologia de Cálculo Tarifário;
8.1.16. XVI – Orientações para o Preenchimento da Planilha;
8.1.17. XVII – Planilha de Cálculo para Preenchimento;
8.1.18. XVIII – Legislações.
8.2. Os serviços deverão ser prestados em conformidade com a lei, regulamentos e demais
atos normativos, expedidos pelo Poder Concedente e/ou pelo Órgão Gestor, que deverão
ser respeitados como cláusulas contratuais.
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IX - DAS ÁREAS OPERACIONAIS E DAS LINHAS

9.1. O serviço de transporte público coletivo de passageiros, no Município de Londrina está
dividido em 02 (duas) Áreas Operacionais distintas, delimitadas geograficamente
conforme memorial descritivo constante no Anexo II, denominadas de Área 01 e Área 02.
9.1.1. Embora o serviço esteja dividido em áreas operacionais distintas o usuário pagará
para as Concessionárias um mesmo valor de tarifa independente da área em que
estiver.
9.1.2. A tarifa pública atualmente praticada é de R$ 3,95 (três reais e noventa e cinco
centavos) para os serviço convencional ou regular.
9.2. A responsabilidadade das atividades de que tratam o subitem 1.1.3. será da
Concessionária da Área em que o Terminal estiver geograficamente localizado, conforme
quadro abaixo, devendo ser necessariamente executadas por funcionários do seu próprio
quadro, exceto em relação ao Terminal Central, cujas atividades poderão ser
compartilhadas, por funcionários de ambas:
Quadro 01:
Pessoal de Operação das Bilheterias e Portões de Acesso de Isentos
Área 01
Terminal de Integração

Endereço

Zona Oeste

Av. Abélio Benatti, SN - Bairro Jardim do Sol

Milton Gavetti

Av. Sylvio Barros, SN - Bairro Milton Gavetti

Vivi Xavier

R. Joubert de Carvalho esquina Av. Saul Elkind, - Conj. Vivi Xavier

Ouro Verde

Av. Winston Churchill esquina com R. dos Amigos - Jardim Ouro
Verde

Estação da Rodoviária

Av. Dez de Dezembro, 1830 (Interior TRL)

Outros Terminais que vierem a existir dentro da área geográfia da Concessionária da Áreá 01
Pessoal de Operação das Bilheterias e Portões de Acesso de Isentos
Área 02
Terminal de Integração
Acapulco
Estação Catuaí
Irerê

Endereço
R. Maria Vidal da Silva esquina com Chepli T. Daher - Jd. Acapulco
Av. Terra de Santana, SN
Av. Paraná, esquina com Rua Arístides Carvalho de Oliveira - Irerê

Outros Terminais que vierem a existir dentro da área geográfia da Concessionária da Áreá 02
Pessoal de Operação das Bilheterias e Portões de Acesso de Isentos
Compartilhado entre Área 01 e Área 02
Terminal de Integração
Central

Endereço
Área Central: Av. São Paulo, 10 – Centro

Outros Terminais que vierem a existir na divisia geográfica entre a Área 01 e a Área 02
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9.3. Com relação ao Terminal Central, as Concessionárias da Área 01 e da Área 02 poderão
acordar que apenas os funcionários de uma delas operarão, nas bilheterias, a cobrança de
tarifas e o controle de acesso das pessoas com isenção total e parcial.
9.3.1. Caso optem pelo modelo descrito no item 9.3., as Concessionárias deverão
comunicar formalmente ao Órgão Gestor, apontando qual Concessionária ficará
responsável por estas atividades no Terminal Central.
9.4. Embora a responsabilidade pelas atividades de que tratam o subitem 1.1.3. será da
Concessionária da Área em que o Terminal estiver geograficamente localizado, devendo
ser necessariamente executadas por funcionários do seu próprio quadro, com exceção do
Terminal Central, caso optem pela modelo contido no item 9.3., ambas deverão arcar com
os custos destas atividades da seguinte forma:
9.4.1. Nos terminais em que a Concessionária operar exclusivamente, ela será
integralmente responsável pelos custos destas atividades, exceto, com relação ao
Terminal Central, caso optem pelo modelo descrito no item 9.3., situação na qual
deverá ocorrer o rateio destes custos, seguinto a regra estabelecida no item 9.4.2,
ainda que apenas os funcionários de uma delas executarão tais atividades.
9.4.2. Nos terminais em que as duas Concessionárias operarem, os custos destas
atividades deverão ser rateados entre as Concessionárias da Área 01 e da Área
02, na proporção da frota total de cada uma, ou seja, na proporção da somatória
da frota operante mais frota reserva de cada Concessionária.
9.4.3. Para fins da aplicação deste regramento, referente ao rateio dos custos das
atividades de que trata o subitem 1.1.3, deve-se considerar a seguinte distribuição:
Quadro 02:
Terminal Operado pela Concessionária da Área 01 e da Área 02
Terminal de Integração
Terminal Central*

Endereço
Área Central: Av. São Paulo, 10 – Centro

Zona Oeste

Av. Abélio Benatti, SN - Bairro Jardim do Sol

Milton Gavetti

Av. Sylvio Barros, SN - Bairro Milton Gavetti

Vivi Xavier

R. Joubert de Carvalho esquina Av. Saul Elkind, - Conj. Vivi Xavier

Ouro Verde

Av. Winston Churchill esquina com R. dos Amigos - Jardim Ouro Verde

Acapulco

R. Maria Vidal da Silva esquina com Chepli T. Daher - Jd. Acapulco

Estação Catuaí

Av. Terra de Santana, SN

Outros Terminais que vierem a existir e que forem operados pelas Concessionárias da Áreá 01 e da Área 02
Terminal com Operação Exclusiva da Concessionária da Área 1
Terminal de Integração
Estação da Rodoviária

Endereço
Av. Dez de Dezembro, 1830 (Interior TRL)

Outros Terminais que vierem a existir e que forem operados exclusivamente pela Concessionária da Áreá 01
Terminal com Operação Exclusiva da Concessionária da Área 2
Terminal de Integração
Irerê

Endereço
Av. Paraná, esquina com Rua Arístides Carvalho de Oliveira - Irerê

Outros Terminais que vierem a existir e que forem operados exclusivamente pela Concessionária da Áreá 02
* Observar a opção contida no item 9.3.
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9.5. A responsabiidade das atividades de que tratam os subitens 1.1.5. e 1.1.6. será
compartilhada pela duas Concessionárias nos terminais em que ambas operarem. Não
havendo compartilhamento a responsabilidade será integralmente da Concessionária que
operar exclusivamente no terminal.
9.5.1. As Concessionárias deverão arcar com os custos destas atividades da seguinte
forma:
9.5.2. Nos terminais em que a Concessionária operar exclusivamente, ela será
integralmente responsável pelos custos destas atividades;
9.5.3. Nos terminais em que as duas Concessionárias operarem, os custos destas
atividades deverão ser rateados entre as Concessionárias da Área 01 e da Área
02, na proporção da frota total de cada uma, ou seja, na proporção da somatória
da frota operante mais frota reserva de cada Concessionária.
9.5.4. Para fins da aplicação deste regramento, referente aos custos das atividades de
que tratam os subitem 1.1.5. e 1.1.6., deve-se considerar a distribuição contida no
Quadro 02, do subitem 9.4.3.
9.6. Para cumprirem às exigências do item 1.1.6., as Concessionárias além de disporem de
mão de obra especializada, direta ou indireta, deverão assumir o sistema, já implantado,
de monitoramento por câmeras dos terminais de integração.
9.6.1. Os custos referentes a este sistema deverão ser rateados entre as
Concessionárias da Área 01 e da Área 02, na proporção da frota total de cada
uma, ou seja, da somatória da frota operante mais frota reserva de cada
Concessionária.
9.7. Conforme Art. 8º da Lei nº 9.220/2003, a responsabilidade das atividades de que trata o
item 1.1.7. será da Concessionária que operar a Área com maior número de usuários,
sendo que os seus respectivos custos deverão ser rateados entre as Concessionárias da
Área 01 e da Área 02, na proporção da frota total de cada uma, ou seja, na proporção da
somatória da frota operante mais frota reserva de cada Concessionária.
9.7.1. Inclui-se na execução destas atividades a obrigatoriedade de implantação de, no
mínimo, 04 pontos físicos próprios para atendimento de usuários para realização
de cadastros e de comercialização, conforme Anexos VII e XII, ainda que existam
outros pontos físicos de terceiros e/ou correspondentes credenciados.
9.8. A responsabilidade das atividades de que tratam os itens 1.1.8., 1.1.9., 1.1.10. e 1.1.11.
será tanto da Concessionária que operar a Área 01, quanto da Concessionária que operar
a Área 02, sendo que os seus respectivos custos deverão ser rateados entre as duas, na
proporção da frota total de cada uma, ou seja, na proporção da somatória da frota
operante mais frota reserva de cada Concessionária.
9.9. Cada Concessionária deverá manter, em cada terminal em que operar, funcionários de
seu quadro próprio, contratados para as funções de fiscais.
9.10. Para fins do rateio dos custos não se considera os veículos destinados ao Serviço de
Transporte Especial.
9.11. O Acordo Operacional, descrito no item 13.1., poderá disciplinar forma de rateio dos custos
diversa da contida nos itens 9.4., 9.5., 9.6., 9.7 e 9.8.
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X - DAS LINHAS

10.1. Para início da operação, a relação de linhas de cada área operacional, das linhas
compartilhadas e as demais características operacionais estão definidas no Anexo II –
Caracterização e Dados do Serviço de Transporte Público Coletivo do Município de
Londrina.
10.2. O Poder Concedente, por meio do Órgão Gestor, poderá criar, alterar e extinguir linhas,
itinerários e horários, bem como implantar novos serviços, com política tarifária apropriada.
10.3. As novas linhas que forem criadas e/ou modificadas em função do crescimento natural ou
da dinâmica do uso e ocupação do solo do Município, bem como, da divisão,
prolongamento ou fusão de linhas fazem parte do objeto da concessão ora licitada.
10.4. As novas linhas, criadas ao longo da concessão, que tiverem itinerário adstrito a uma
determinada área operacional serão de operação exclusiva da concessionária da
respectiva área, exceto nas seguintes situações:
10.4.1. As linhas diametrais e perimetrais, existentes ou criadas ao longo da concessão,
cujos itinerários percorram as duas áreas operacionais, terão suas operações
compartilhadas entre as Concessionárias das duas áreas, na proporção de 50%
(cinquenta por cento) para cada uma.
10.4.2. As linhas radiais rápidas, ou seja, linhas que ligam uma região do Município à
região central (aqui definida como o perímetro compreendido pelas vias: Avenida
Juscelino Kubitscheck, Alameda Júlio de Mesquita Filho, Avenida Bandeirantes,
Rua Bolívia, Rua Chile, Avenida Jorge Casoni, Avenida Jacobe Bartolomeu Minatti,
Avenida Arcebispo Dom Geraldo Fernandes, Rua Fernando de Noronha e Avenida
Juscelino Kubitscheck), que não operam no Terminal Central, existentes ou criadas
ao longo da concessão, cujos itinerários percorram uma quilometragem superior a
30% dentro da outra área operacional, terão suas operações compartilhadas entre
as Concessionárias das duas áreas, na proporção de 50% (cinquenta por cento)
para cada uma.
10.4.2.1. Caso o percentual da quilometragem percorrida na outra área seja igual
ou inferior a 30% (trinta por cento) a operação será exclusiva da
Concessionária por onde a linha percorrer a maior parte de sua
quilometragem.
10.5. Nas situações previstas nos subitens 10.41.1. e 10.4.2., uma das Concessionárias poderá
manifestar formalmente ao Órgão Gestor o desinteresse em operar a linha compartilhada,
solicitando que a mesma seja operada exclusivamente pela outra Concessionária.
10.5.1. O Órgão Gestor só poderá acatar a solicitação da Concessionária, caso a outra se
manifeste formalmente pelo interesse em operar exclusivamente a referida linha,
do contrário, a solicitação será indeferida.
10.6. Os critérios contidos nos subitens 10.4.1. e 10.4.2. não se aplicam às linhas que tenham
destino e origem dentro da mesma área operacional e que necessitem somente percorrer
por trecho(s) da outra área operacional para realizar ou concluir o seu trajeto.
10.7. As regras contidas nos subitens 10.4.1., 10.4.2 e nos itens 10.5. e 10.6 deverão ser
igualmente respeitas nos casos de linhas operadas, quando criadas, em corredores de
transporte tipo BRT (Bus Rapid Transit) e/ou BHLS (Bus whit High Level of Service) e/ou
BRS (Bus Rapid Service) que venham ser implantados.
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10.8. O Terminal Urbano de Transporte Coletivo, conhecido como Terminal Central, localizado
na Av. São Paulo nº 10, deve ser considerado, pelas duas Concessionárias, como um
ponto de origem e destino tanto para Área 01, quanto para Área 02, portanto como área
operacional de ambas.
10.9. Ao longo da vigência do contrato, o Poder Concedente e/ou Órgão Gestor farão as
adequações das características operacionais do serviço de acordo com as necessidades
de atendimento da população, das demandas do Município, dos futuros projetos de
estruturação da rede de serviços de transporte, visando sua racionalidade, eficiência,
qualidade e economicidade, respeitando as áreas operacionais, com as regras dos itens
10.4, 10.5 e 10.6., e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
10.10. Considerando que o Município de Londrina contratou estudos e pesquisas para o Plano
Municipal de Mobilidade Urbana e que o mesmo se encontra em fase de elaboração, as
Licitantes que se sagrarem vencedora deste certame se obrigam a cumprir todas as
exigências, feitas pelo Poder Concedente e/ou Órgão Gestor, advindas do referido Plano,
mediante a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
10.10.1. As exigências feitas pelo Poder Concedente e/ou Órgão Gestor, em razão do
Plano Municipal de Mobilidade Urbana deverão ser previamente informadas às
Concessionárias, dando-lhes os devidos prazos para implantação.
10.11. As Concessionárias deverão cumprir as determinações do Órgão Gestor para
atendimento de Operações Especiais.
10.11.1. Define-se Operações Especiais o atendimento a eventos pré- programados, tais
como: Período Natalino, Réveillon, Carnaval, Eventos Culturais, Eventos
Esportivos, Eventos de Negócios, Vestibulares, Concursos, Serviços Especiais,
entre outros.
10.11.2. As linhas a serem criadas para atendimento de Operações Especiais serão
classificadas como Linhas Especiais.
10.12. As concessionárias poderão propor ao Poder Concedente e/ou ao Órgão Gestor
alterações nas linhas ou nas condições de prestação dos serviços, observados a
manutenção dos padrões de operação.
10.12.1. As propostas de alteração ou criação de linhas serão avaliadas pelo Órgão
Gestor, observados os critérios de atribuição dos serviços de acordo com as
áreas operacionais e com as regras contidas neste Projeto Básico.
10.12.2. As solicitações de alteração nas especificações de serviço demandadas pelas
Concessionárias deverão ser acompanhadas de informações técnicas que as
fundamentem, sob pena de indeferimento do pedido.
10.12.3. Caberá ao Órgão Gestor defeir ou indeferir, de forma fundamentada, a
proposta, cabendo às Concessionárias acatar a decisão.
10.13. A execução dos serviços poderá, a qualquer tempo e no caso de atendimento de
demandas pontuais e extraordinárias, ser remanejada no tocante à alocação de veículos
e dos demais recursos operacionais, de modo a assegurar a adequada prestação do
serviço.
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10.14. Na hipótese de deficiências na prestação do serviço concedido, resultantes de caso
fortuito, de força maior ou de qualquer outro motivo, a prestação do serviço poderá ser
atribuída a outra Concessionária, que responderão por sua continuidade e será
remunerada nos termos estabelecidos contratualmente.
10.15. Na vigência da presente concessão, somente após a comprovação do não atendimento à
demanda de usuários da área adjudicada, pela Concessionária, o Poder Concedente, por
meio do Órgão Gestor, por intermédio de procedimento administrativo próprio, observado
os princípios de ampla defesa e do contraditório, poderá, mediante devido processo
licitatório, contratar outras empresas para a execução da demanda excedente.
XI - DAS GARAGENS E PÁTIOS DE ESTACIONAMENTO

11.1.

Para o início da operação e durante a execução do contrato, as concessionárias deverão
dispor de garagem(ns) para abrigo, abastecimento e manutenção da frota, bem como
para realização dos serviços administrativos de apoio, devendo ser observado o disposto
no Anexo Vi – Especificações Básicas para Garagem, neste Projeto Básico. A(s)
garagem(ns) das concessionárias deverá(ão), preferencialmente, estar(em) localizada(s)
no perímetro da sua área de concessão.

11.1.1. As Concessionárias poderão dispor também, como área de apoio às garagens, de
pátio(s) para estacionamento e lavagem de veículos.
11.1.2. O Órgão Gestor poderá determinar que as Concessionárias tenham pátios para
estacionamento e lavagem de veículos em razão da extensão das áreas
operacionais, objetivando garantir que os veículos estejam devidamente
adequados para a operação e a redução da quilometragem ociosa.
11.1.3. A implantação de pátio(s) de estacionamento e lavagem de veículos não poderá
em hipótese alguma substituir a exigência de implantação da(s) garagem(ns), de
acordo com as especificações básicas contidas no Anexo VI – Especificações
Básicas para Garagem.
11.1.4. Na hipótese da garagem ou o pátio de estacionamento e lavagem de veículos
estarem localizados em local distinto do perímetro de sua respectiva área, porém
necessariamente localizado dentro do Município de Londrina, os percursos ociosos
fora do respectivo perímetro não serão considerados para efeito de remuneração e
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
11.1.5. A localização da garagem e/ou do pátio de estacionamento e lavagem de veículos
não será motivo para justificar, em nenhuma hipótese, a ocorrência de falhas,
ainda que eventuais, na prestação do serviço, objeto deste termo.
11.2.

As Concessionárias deverão atender as características básicas contidos no Anexo
VI – Especificações Básicas da Garagem, deste Projeto Básico para a implantação de
nova(s) garagem(ns) ou pátio(s) de estacionamento.

11.3.

As Concessionárias deverão comunicar expressamente ao Órgão Gestor a implantação
de nova(s) garagem(ns) ou pátio(s) de estacionamento, que por sua vez realizará vistoria
para autorização de sua operação.

11.4.

Os elementos da infraestrutura básica da garagem e dos pátios de estacionamento,
assim como a documentação legal para seu funcionamento, serão verificados, para o
início da operação e sempre que necessário, pelo Órgão Gestor.
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11.5.

As concessionárias são responsáveis pela obtenção de todas as autorizações legais,
inclusive as ambientais, para a implantação e operação da(s) garagem(ns) e pátio de
estacionamento.

11.6.

As concessionárias são responsáveis pelo licenciamento ambiental para a operação
da(s) garagem(ns), bem como, pelo completo atendimento às condicionantes previstas
neste licenciamento.

11.7.

As concessionárias são responsáveis pela gestão dos passivos ambientais, por elas
gerados na operação da(s) garagem(ns) e pátio de estacionamento, ficando as suas
custas o monitoramento e as medidas para o controle e restauração ambiental.

11.8.

Sempre que necessário, o Órgão Gestor poderá, a seu critério exclusivo, atualizar as
especificações básicas das garagens e dos pátios de estacionamento, informando às
concessionárias previamente para suas efetivações.

11.8.1. As atualizações são motivadas por implantação de novas tecnologias (veículos
e/ou equipamentos da garagem), por exigências legais ou por eventuais ajustes
que visem melhoria da qualidade do processo.
11.9.

As concessionárias responderão, exclusivamente, civil, ambiental e criminalmente, por
quaisquer incidentes ou acidentes que venham a ocorrer em suas garagens e pátios de
estacionamento, não sendo considerados para efeito de remuneração e reequilíbrio
econômico-financeiro do contrato.

11.10. É vedada às concessionárias a guarda ou manutenção de veículo(s) em sua garagem
que não esteja(m) vinculado(s) à sua frota, sem a devida autorização do Órgão Gestor.

XII - DOS VEÍCULOS

12.1.

Os veículos para operação no serviço de transporte público coletivo de passageiros no
Município de Londrina deverão apresentar características que atendam integralmente às
Normas Brasileiras NBR-15570, para fabricação dos veículos, NBR-14022, NBR-15646,
Portaria INMETRO nº 260 e demais documentos técnicos legais pertinentes, referentes à
acessibilidade nesses veículos.

12.2.

Além do atendimento à legislação descrita no item 12.1., para início da operação dos
serviços os veículos deverão obedecer aos parâmetros básicos definidos nas
Especificações Técnicas da Frota, conforme VII – Quantitativo e Especificações Técnicas
Básicas da Frota, e os padrões de identidade visual adequados, conforme estabelecido
pelo Órgão Gestor.

12.3.

Os veículos das frotas das Concessionárias deverão estar disponíveis e em plenas
condições de operação no prazo estipulado para o início dos serviços.

12.4.

A frota de veículos a ser utilizada na operação do serviço, objeto da presente concessão,
bem como os demais que vierem a ser criados no curso desta concessão, obedecerão
sempre os parâmetros, as especificações e as características estabelecidas pelo Órgão
Gestor.

12.5.

Sempre que necessário, o Órgão Gestor poderá, a seu critério exclusivo atualizar as
especificações técnicas dos veículos, bem como os padrões de identidade visual,
informando às concessionárias previamente para suas efetivações.
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12.5.1. As atualizações serão motivadas por implantação de novas tecnologias, por
exigências legais, de prevenção de acidentes ou por ajustes necessários, a critério
do Órgão Gestor.
12.6.

A frota que iniciará a operação deverá estar equipada com todos os equipamentos e
sistemas necessários para o pleno funcionamento da Solução de Bilhetagem Eletrônica e
para a Solução de Wi-Fi nos Veículos (Ônibus), cujas especificações técnicas são
objetos dos Anexos VII e IX deste Projeto Básico.

12.6.1. Além do contido no item 12.6., em até 240 (duzentos e quarento) dias, contados da
assinatura do contrato de concessão, a frota que iniciou a operação deverá estar
equipada com todos os equipamentos e sistemas necessários para o pleno
funcionamento da Solução de ITS, cujas especificações são objeto do Anexo VIII.
12.7.

A frota que vier a ser adquirida após a assinatura do contrato deverá vir preparada para
receber os equipamentos e sistemas necessários para o pleno funcionamento das
Soluções especificadas nos Anexos VII, VIII e IX deste Projeto.

12.8.

Ao longo da concessão o Poder Concedente e/ou Órgão Gestor poderá exigir o
fornecimento, implantação, a manutenção, a renovação e a atualização tecnológica de
outros equipamentos, sistema e soluções de gestão, desde que sejam considerados para
efeito de remuneração e reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

12.9.

A concessionária deverá utilizar somente veículos cujas características de acessibilidade
estejam de acordo com a legislação vigente, notadamente ao estabelecido no Decreto
Federal nº 5.296/2004.

12.10. Para o início da operação serão aceitas propostas em cuja frota exista o quantitativo
mínimo de veículos novos, na condição de “zero quilômetro”, conforme especificado no
Anexo V – Quantitativo e Especificações Técnicas Básicas da Frota, deste Projeto
Básico.
Área

Frota Nova – Zero Quilômetro

01

11

02

09

12.11. No caso de existirem divergências entre as características dos veículos apresentados
para a vistoria antes da operação inicial e aquelas descritas nos especificações
constantes no Anexo V deste Projeto Básico, os mesmos serão reprovados, devendo às
Concessionárias promover as adequações necessárias de imediado.
12.11.1. Caso as adequações não sejam realizadas, os veículos deverão ser
substituídos imediatamente.
12.12. Para a inclusão/incorporação, exclusão/desincorporação, ou substituição de veículos na
frota será necessária, sempre, vistoria e aprovação do Órgão Gestor, conforme
estabelecido no Anexo V - Quantitativo e Especificações Técnicas Básicas da Frota,
ficando desde já estabelecido que:
12.12.1. É vedada a qualquer tempo a prestação dos serviços com veículo que, em
razão de acidentes e/ou atos de vandalismos que o torne inservível e
comprometa a segurança, aparência ou conforto dos usuários e que com
veículo impossível de ser consertado de forma adequada.
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12.12.2. É vedada a qualquer tempo a prestação dos serviços com veículo cujo ano
modelo do chassi, constante do Certificado de Registro de Veículo – CRV, seja
superior a 10 (dez) anos, com exceção do veículo especial (articulados,
biarticulados), em que a vedação se dá para veículo cujo ano modelo do chassi
seja superior a 12 (doze) anos.
12.12.3. A frota, de cada Concessionária, para prestação dos serviços, deverá ter idade
média de, no máximo, 05,5 (cinco vírgula cinco) anos.
12.12.4. Considerando o ano em que o veículo atingir a vida útil (idade) máxima, a
respectiva concessionária deverá proceder da seguinte forma:
12.12.5. Deverá apresentar, até o dia 15 do mês de outubro do ano que anteceder o ano
de vencimento da vida útil do(s) veículo(s), o Plano Anual de Renovação da
Frota, contendo um cronograma de substituição deste(s) por veículo(s) novo(s).
12.12.6. Deverá apresentar, também, o(s) pedido(s) de compra do(s) veículo(s) de
acordo com o cronograma estipulado no subitem 12.12.5. com antecedência
mínima de 03 (três) meses da(s) inclusão(ões) do(s) novo(s) veículo(s).
12.12.7. A operação do(s) veículo(s) será permitida até o último dia do mês em que este
atingir sua vida útil máxima. A partir de então será(ão) automaticamente
excluído(s) do serviço de transporte público coletivo de passageiros do
Município de Londrina.
12.13. Em caso de substituição de veículos que não tenha atingido a vida útil (idade) máxima,
as Concessionárias deverão atender as seguintes regras:
12.13.1. O veículo com vida útil (idade) igual ou inferior a 05,5 (cinco vírgula cinco) anos
poderá ser substituído por veículo de idade igual ou inferior.
12.13.2. O veículo com vida útil (idade) superior a 05,5 (cinco vírgula cinco) anos deverá,
obrigatoriamente, ser substituído por veículo novo, na condição de “zero
quilômetro”.
12.14. A idade média máxima da frota de cada Concessionária será calculada com base no ano
modelo do chassi de cada veículo, constante do Certificado de Registro de Veículo –
CRV, da seguinte forma:
12.14.1. A idade média correspondente ao veículo tipo i, será calculada em relação ano
modelo, constante do CRV. A idade do veículo do tipo i, será calculada pela
seguinte fórmula:
𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑉𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑖 =

(𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑜 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑎 𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒 − 𝐷𝑎𝑡𝑎 de entreda na frota/ano modelo CRV)
365,25

12.14.2. Para fins de cálculo da idade média o valor da idade do veículo tipo i a parte
fracionária igual ou superior a 0,5 (meio) deverá ser considerada 1 (um) inteiro.
12.14.3. A seguir, deverão ser somadas todas idades da frota. O resultado desta somas
será divido pela frota total:
𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑀é𝑑𝑖𝑎Á𝑟𝑒𝑎 𝑖 =

𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑉𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑖
𝐹𝑟𝑜𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
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12.15. O Órgão Gestor poderá reprovar qualquer veículo da frota, mesmo que não tenha
atingido a vida útil (idade) máxima, se constatada a falta de segurança e/ou conforto,
bem como por inobservância das especificações técnicas aplicáveis ao serviço, devendo
as Concessionárias procederem os reparos necessários à regularização ou efetuar a a
sua substituição por outro.
12.16. As Concessionárias poderão ter seus processos de manutenção auditados e sua frota
inspecionada de acordo com procedimentos definidos pelo Órgão Gestor.
12.17. As Concessionárias deverão manter disponível frota reserva, em um percentual mínimo
de 5% (cinco por cento) e máximo de 10% (dez por cento) de veículos calculados sobre o
total de veículos da frota operante, para atendimento aos planos de manutenção
preventiva, corretiva, reparos essenciais na frota e situações operacionais eventuais,
visando garantir a disponibilidade de 100% (cem por cento) da frota operacional
diariamente, para os atendimentos das Ordens de Serviços Operacionais – OSOs e
eventual demanda excedente de usúarios.
12.17.1. Entende-se como frota total o somatório da frota operante mais a frota reserva.
12.17.2. Para fins de cálculo da frota reserva a parte fracionária igual ou superior a 0,5
(meio) deverá ser considerada 1 (um) inteiro.
12.18. As Concessionárias se obrigam a manter, nos Terminais de Integração em que
operarem, veículos reservas para serem utilizados em caso de necessidade.
12.18.1. As concessionarias deverão manter nos Terminais de Integração pessoal de
operação suficiente para conduzir os veículos reservas, quando for solicitada a
entrada destes em operação.
12.19. Define-se frota total como sendo a somatória da frota operante com a frota reserva.
12.19.1. A concessionária poderá manter frota reserva adicional em relação ao
percentual máximo definido no item 12.17. deste Projeto Básico, não sendo, no
entanto, este adicional considerado para efeito de remuneração e reequilíbrio
econômico-financeiro do contrato.
12.20. Na hipótese da implantanção de outros serviços pelo Órgão Gestor, com utilização de
veículos diferenciados em relação à frota inicial, obriga-se a Concessionária a executálos, garantindo-se o prazo necessário para que a mesma providencie a frota exigida,
devendo, para tanto, ser preservada a garantia da manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro.
12.21. As Concessionárias deverão optar pela aquisição de veículos que progressivamente
contemplem novas tecnologicas que atendam especialmente os aspectos de
favorecimento à pessoa com deficiência.
12.22. As Concessionárias deverão considerar em seus cronogramas de substituições de
veículos, a atualização gradativa da frota, por tecnologias que atendam especiamente os
aspectos de favorecimento à pessoa com deficiência e que utilizem fontes de energia
menos poluentes e menos geradoras de gases do efeito estufa, durante a vigência do
contrato.
12.23. As Concessionárias deverão apresentar projetos de substituição de frota por tecnologia
mais limpa de forma individualizada e apresentar os cronogramas físico-financeiros, bem
como, as reduções das emissões obtidas.
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12.24. As Concessionárias deverão apresentar ao Órgão Gestor, até 31 (trinta e um) de março
de cada ano de exercício, um relatório anual de emissões de poluentes da frota, relativo
ao ano anterior, detalhando as quantidades de quilômetros rodados por cada veículo,
consumos de combustíveis, o total anual das emissões de cada poluente e de gases de
efeito estufa, a metodologia de cálculo utilizada, bem como apresentar as medidas de
controle já existentes, e a serem implantadas, no sentido da redução adicional do
consumo de combustível e das emissões.
12.25. Para todos os efeitos legais, a frota de veículos vinculados à execução dos seviços,
objeto desta concessão, estarão permanentemente à disposição do Poder Concedente
e/ou do Órgão Gestor, para sua utilização em cumprimento do dever público da
prestação dos serviços de transporte público coletivo no Município de Londrina,
observando-se a remuneração devida às Concessionárias, nos termos do presente
Projeto Básico.
12.26. As concessionárias deverão disponibilizar de veículo, ferramentas e dispositivos
necessários para o desenvolvimento das atividades de atendimento ao socorro –
serviços de socorro.
12.27. As concessionárias deverão desenvolver programas internos de conscientização e
treinamento de condutores, além de técnicos de manutenção e operação, e implantar,
em até 180 (cento e oitenta) dias da assinatura do contrato, ações devidamente
acompanhadas e documentadas pelas concessionárias que levem a reduções do
consumo de combustível e emissões de poluentes, e que incluam, no mínimo, programas
de direção econômica (direção ecológica) e de eliminação da operação desnecessária
em marcha lenta em terminais, pontos de parada, garagens e situações extremas de
congestionamento.
XIII - DO ACORDO OPERACIONAL

13.1.

Em até 15 (quinze) dias antes do início da operação dos serviços as Concessionárias
deverão celebrar um Acordo Operacional, visando disciplinar as obrigações comuns a
todas as Áreas de Operação, abrangendo os subitens 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9 , 1.1.10,
1.1.11. e outras que possam surgir durante a execução dos contratos.

13.2.

O Acordo Operacional deverá ser celebrado por instrumento público ou particular,
devidametne registrado no competente Cartório de Títulos e Documentos, sendo
subscrito pelas Concessionárias da Área 01 e da Área 02, prevendo a responsabilidade
solidária e dos respectivos subscritores por todas as obrigações dele decorrentes e
deverá prever que a inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pelas
Concessionárias está sujeita à imposição das sanções cabíveis, sem prejuízo de
eventuais perdas e danos

13.3.

O Acordo Operacional deverá indicar, dentre as Concessionárias, aquela que será
responsável pela sua execução.

13.4.

Independente da indicação do responsável pela execução do Acordo Operacional, a
responsabilidade legal, conforme Art. 8º da Lei Municipal nº 9.220/2003, pelas atividades
de que trata o subitem 1.1.7. será da Concessionária que operar a Área com maior
número de usuários.

13.4.1. Embora a Concessionária que operar a Área com maior número de usuários seja a
reponsável pelas atividades de que trata o subitem 1.1.7., é garantida a outra
Concessionária o acesso a todas as informações relativas a execução destas
atividades, tais como, exemplificarmente, número de cadastros, de
comercializações, movimentações financeiras, custos, despesas, entre outros.
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13.5.

É permitido que as Concessionárias formalizem a indicação de uma entidade única,
decorrente de associação por qualquer forma de direito, desde que devidamente
formalizada e regularizada, com personalidade jurídica, para ser a responsável pela
coordenação e execução do Acordo Operacional, sem prejuízo das responsabilidades
que cabem a cada uma das Concessionárias, na forma do Contrato de Concessão.

13.6.

Conforme item 9.11, o Acordo Operacional poderá disciplinar forma de rateio dos custos
diversa da contida nos itens 9.4., 9.5., 9.6., 9.7. e 9.8.

13.7.

O prazo de duração do Acordo Operacional será o mesmo prazo de vigência da
concessão.

13.8.

Se, por qualquer razão, houver o término da concessão outorgada a uma
Concessionária, a Concessionária da outra Área Operacional deverá firmar acordo com a
nova Concessionária para que ingresse, nas mesmas condições originais, no Acordo
Operacional.

XIV - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO

14.1.

O Órgão Gestor exercerá ampla e completa fiscalização sobre os serviços concedidos
neste contrato, buscando verificar o cumprimento das obrigações nele estabelecidos,
bem como sobre a Concessionárias, tomando todas as medidas necessárias para
garantir a continuidade dos serviços, inclusive sustando qualquer atividade em execução
que, embasadamente, esteja sendo realizada em desconformidade com o previsto neste
contrato, imputando as devidas responsabilidades.

14.2.

O Órgão Gestor terá, no exercício da fiscalização, livre acesso, em qualquer época, às
áreas, instalações e locais referentes à concessão, aos livros e documentos relativos à
concessionária, bem como a livros, registros e documentos relacionados às atividades e
serviços abrangidos pela concessão, incluindo estatísticas e registros administrativos e
contábeis, dados relativos à administração, à contabilidade e aos recursos técnicos,
econômicos e financeiros da concessionária, devendo ser prestados, pela
concessionária, no prazo que lhe for estabelecido, os esclarecimentos que lhe foram
formalmente solicitados.

14.3.

As determinações que vierem a ser emitidas no âmbito da fiscalização serão
imediatamente aplicáveis e vincularão as Concessionária, que poderão, em caso de
discordância, se valer do direito a ampla defesa e ao contraditório estabelecido neste
contrato.

14.4.

No exercício da fiscalização, o Órgão Gestor deverá:

14.4.1. Acompanhar a prestação dos serviços, bem como a conservação dos bens
integrantes da concessão.
14.4.2. Proceder às vistorias para a verificação da adequação das instalações e
equipamentos, determinando as necessárias correções, reparos, remoções ou
substituições, às expensas da concessionária.
14.4.3. Intervir na prestação dos serviços, quando necessário, de modo a assegurar a
respectiva regularidade e o fiel cumprimento deste contrato e das normas legais
pertinentes.
14.4.4. Determinar que sejam refeitas as atividades e serviços, sem ônus para o Órgão
Gestor, se as já executadas não estiverem satisfatórias.
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14.4.5. Aplicar as sanções e penalidades previstas no contrato, estabelecidas no Edital e
seus Anexos e em demais normas legais e regulamentares aplicáveis.
14.5.

A fiscalização do Órgão Gestor anotará em termo próprio de registro as ocorrências
apuradas nas fiscalizações realizadas nos serviços prestados pela concessionária,
encaminhando documento por escrito às Concessionárias para regularização das faltas
ou defeitos verificados, sem prejuízo da imediata aplicação do resultado da fiscalização
para os efeitos previstos neste contrato, especialmente para fins de mensuração dos
indicadores de desempenho, e para fins de instauração de processo administrativo
sancionátório.

14.6.

A posterior regularização das faltas apontadas no Termo de Fiscalização:

14.6.1. Não afasta o descumprimento havido e, consequentemente, o impacto deste
descumprimento nos indicadores de desempenho, ou a aplicação da
correspondente penalidade, quando cabível.
14.6.2. Será considerada como agravante para fins de aplicação da correspondente
penalidade no âmbito do processo administrativo.
14.6.3. Órgão Gestor também será responsável por apurar o cumprimento dos indicadores
de desempenho pela concessionária.
14.7.

O Órgão Gestor acompanhará a prestação dos serviços por parte das Concessionárias,
bem como qualquer aspecto tratado no contrato, podendo solicitar esclarecimentos ou
modificações, caso entenda haver desconformidade com as obrigações previstas, em
especial, mas sem se limitar, quanto ao cumprimento dos parâmetros de eficiência,
produtividade e qualidade estabelecidos no Edital e seus Anexos e em demais normas
legais e regulamentares aplicáveis.

14.8.

As Concessionárias estão obrigadas a reparar, corrigir, interromper, suspender ou
substituir, às suas expensas e no prazo estipulado pelo Órgão Gestor, os serviços
pertinentes à concessão em que se verifiquem vícios, inclusive ocultos, defeitos e/ou
incorreções.

14.9.

O Órgão Gestor poderá exigir que a concessionária apresente um plano de ação visando
a reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir qualquer serviço prestado de
maneira viciada, defeituosa e/ou incorreta, relacionado com o objeto deste contrato, em
prazo a ser por ele estabelecido.

14.10. Para o adequado exercício da fiscalização e acompanhamento contratual pelo Órgão
Gestor, e sem prejuízo de qualquer outra obrigação de prestação de informações
estabelecida no contrato, no Edital e seus Anexos e em demais normas legais e
regulamentares aplicáveis, a concessionária obriga-se:
14.10.1. Dar conhecimento imediato ao Órgão Gestor de todo e qualquer evento que
possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento das
obrigações do contrato e/ou que possa constituir causa de intervenção na
concessionária, declaração de caducidade da concessão ou rescisão contratual;
14.10.2. Dar conhecimento imediato de toda e qualquer situação que corresponda a
fatos que alterem de modo relevante o normal desenvolvimento dos serviços
relacionados ao objeto do contrato, apresentando, por escrito e no prazo
estabelecido pelo Órgão Gestor, relatório detalhado sobre tais fatos, incluindo,
se o caso, contribuição de entidades especializadas, externas à concessionária,
com as medidas tomadas ou em curso para superar ou sanar referidos fatos ou
circunstâncias;
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14.10.3. Apresentar, no prazo estabelecido pelo Órgão Gestor, quaisquer outros
documentos e informações, que este venha formalmente solicitar.
14.10.4. Atender a todas as determinações do Órgão Gestor, sob pena de aplicação das
penalidades previstas no contrato, no Edital e seus Anexos e em demais
normas legais e regulamentares aplicáveis.

XV - DOS DEVERES DA CONCESSIONÁRIA

15.1.

Constitui dever das Concessionárias prestar o serviço delegado, de forma adequada à
plena satisfação dos usuários, conforme disposições estabelecidas no Edital e seus
Anexos e em demais normas legais e regulamentares aplicáveis, em especial:

15.1.1. Apresentar, anualmente, até o dia 15 (quinze) de fevereiro, Plano de Fidelização
de Usuários, devendo contemplar: estratégias de fidelização dos usuários;
estratégias de conquista de novos usuários; metas de fidelização e conquista de
novos usuários; e resultados e metas atingidas com o plano apresentado no ano
anterior.
15.1.2. Desenvoler, implantar e implementar, estratégias de geração de eficiência e
produtividade que culminem na modicidade tarifária.
15.1.3. Desenvolver ações de incentivo ao uso do serviço.
15.1.4. Implantar ações que garantam o acesso, ao serviço, das pessoas com deficiência,
dos idosos e das gestantes.
15.1.5. Divulgar previamente todas as modificações que ocorrerem na prestação do
serviço. A divulgação deverá ocorrer, no mínimo, por meio de produção e entrega
de informativos, da plataforma digital e das redes sociais do serviço, nos pontos de
parada para embarque e desembarque, nos Terminais de Integração e nas linhas.
15.1.6. Prestar todas as informações solicitadas pelo Órgão Gestor, atendendo as suas
determinações, exigências e/ou recomendações.
15.1.7. Cumprir e fazer cumprir integralmente todas as cláusulas do contrato, em
conformidade com as disposições legais e regulamentares.
15.1.8. Efetuar e manter atualizada sua escrituração contábil e de qualquer natureza,
elaborando demonstrativos mensais, trimestrais, semestrais e anuais,
rigorosamente.
15.1.9. As Concessionárias deverão apresentar, mensalmente, ao Órgão Gestor, relação
com a quantidade de seus funcionários contendo função, salário mensal e/ou
valor hora.
15.1.10. Deverão ser informados, mensalmente, pelas Concessionárias, ao Órgão Gestor
todos os custos, despesas e receitas do serviço prestado.
15.1.11. As Concessionária deverão prestar contas, mensalmente, de todos os custos e
todas as receitas oriundas da venda e da comercialização de tarifas.

Rua Prof. João Cândido, 1.213 CEP 86.010-001 CNPJ 86731320/0001-37 Fone (43) 3379-7900 Fax (43) 3379-7913 – Londrina – Pr.
www.cmtuld.com.br - e-mail: cmtu@londrina.pr.gov.br

CONCORRÊNCIA nº 021/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 842/2018

84 de 98

15.1.12. Operar somente com funcionários devidamente cadastrados junto ao Órgão
Gestor, capacitados, habilitados, uniformizados, identificados, mediante
contratações regidas pelo direito privado e legislação trabalhista, assumindo
todas as obrigações delas decorrentes, não se estabelecendo qualquer relação
jurídica entre os terceiros contratados pelas Concessionárias e o Poder Público
e/ou Órgão Gestor.
15.1.13. Apresentar ao Órgão Gestor, por ocasião do cadastro dos funcionários, a
comprovação de vínculo empregatício com as respectivas Concessionária.
15.1.14. As Concessionárias se obrigam e se responsabilizam pelo integral atendimento
de toda legislação que regem os negócios jurídicos e que lhe atribua
responsabilidade, sejam tributárias, cíveis, criminais, ambientais ou quaisquer
outras de quaisquer natureza e espécie.
15.1.15. Dispor de frota, equipamentos, acessórios, recursos humanos e materiais, de
modo a permitir a perfeita execução dos serviços, nos termos do contrato e
anexos.
15.1.16. Utilizar somente veículos que preencham os requisitos de operação, conforme
previsto nas normas regulamentares ou gerais pertinentes.
15.1.17. Adequar a frota às necessidades do serviço concedido, obedecidas as normas
fixadas pelo Órgão Gestor.
15.1.18. Dispor de garagem e pátio de estacionamento (quando houver) que atendam a
todos os requisitos contratuais e legais e que permitam a perfeita execução dos
serviços.
15.1.19. Responder perante o Poder Concedente e/ou Órgão Gestor e terceiros por todos
os atos e eventos de sua competência.
15.1.20. Executar serviços, programas de gestão e treinamento de seus empregados, com
vistas às melhorias destinadas a aumentar a segurança no transporte e a
comodidade dos usuários.
15.1.21. Manter o Órgão Gestor informado sobre toda e qualquer ocorrência não rotineira.
15.1.22. Elaborar e implementar esquemas de atendimento a situações de emergência,
mantendo disponíveis, para tanto, todos os recursos necessários.
15.1.23. Acatar medidas determinadas pelos responsáveis investidos de autoridade.
15.1.24. Zelar pela proteção e preservação do meio ambiente.
15.1.25. Responder pelo correto comportamento e eficiência de seus empregados e
agentes, bem como de suas contratadas, relacionadas ao objeto da concessão,
providenciando o uso de uniforme, nos termos da legislação vigente e o porte de
crachá, instruindo-os a prestar apoio à ação da autoridade.
15.1.26. Desenvolver programas internos de conscientização e treinamento de seus
funcionários quanto ao atendimento às pessoas com deficiência, idosos e
gestantes, e implantar em até 180 (cento e oitenta) dias da assinatura do
contrato, ações devidamentes acompanhadas e documentadas pelas
Concessionárias que levem a melhoria na qualidade de atendimento.
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15.1.27. Cumprir a legislação trabalhista, previdenciária, de segurança e medicina do
trabalho, em relação aos seus empregados, bem como atendendo ao disposto
em legislações e demais normas regulamentares aplicáveis.
15.1.28. Fornecer ao Órgão Gestor todos e quaisquer documentos e informações
pertinentes ao objeto da concessão, permitindo a fiscalização e o livre acesso aos
veículos, sistemas, equipamentos e instalações integrantes dos serviços e a
realização de auditorias.
15.1.29. Responder por eventuais desídias e faltas quanto às obrigações decorrentes da
Concessão, nos termos estabelecidos no contrato.
15.1.30. Responder perante o Poder Público e/ou pelo Órgão Gestor e terceiros pelos
serviços subcontratados.
15.1.31. Operar, a partir do início da operação, as linhas, com as características
operacionais autorizadas e a frota equivalente.
15.1.32. Poderá propor ao Órgão Gestor a inserção no serviço de novos equipamentos e
procedimentos para melhoria no desempenho, no atendimento, na redução dos
custos, no rendimento da prestação dos serviços e na preservação do meio
ambiente.
15.1.33. Atender e fazer atender, de forma adequada, o público em geral e os usuários em
particular, divulgando canais de informação, além de garantir respostas aos
usuários sobre as demandas recebidas diretamente ou pelo Órgão Gestor, em
conformidade ao disposto no Anexo XII - Serviço de Atendimento e Informação
ao Usuário, deste Projeto Básico.
15.1.34. Informar ao Órgão Gestor, imediatamente, quando citada ou intimada de qualquer
ação judicial ou procedimento administrativo, que possa
resultar em
responsabilidade do Poder Concedente e/ou Órgão Gestor, ou dos
Intervenientes, ou ameace a sua condição econômico-financeira para cumprir
suas obrigações contratuais, bem como envidar os melhores esforços na defesa
dos interesses comuns, praticando todos os atos processuais cabíveis, com esse
objetivo. O Poder Concedente, o Órgão Gestor ou os intervenientes ou anuentes
podem pretender ingressar na relação processual na qualidade de intervenção de
terceiros nos termos da legislação processual.
15.1.35. Ressarcir ao Poder Concedente, o Órgão Gestor - e demais Anuentes e
Intervenientes - por todos os desembolsos decorrentes de danos causados a
terceiros, sejam pessoais, patrimoniais ou morais, e ainda de determinações
judiciais para satisfação de obrigações originalmente imputáveis às
Concessionárias, inclusive reclamações trabalhistas, propostas por empregados
ou terceiros vinculados às mesmas Concessionárias, sendo permitido, inclusive,
compensar respectivos valores nos repasses efetuados às Concessionárias.
15.1.36. A responsabilidade da Concessionária permanecerá mesmo depois de encerrado
o contrato podendo o Poder Concedente, o Órgão Gestor ou os demais anuentes
e intervenientes buscar o ressarcimento previsto nesta cláusula junto à
Concessionária ou de seus sócios, que terão responsabilidade subsidiária. Os
sócios das Concessionárias exclusivamente se as Concessionárias já não mais
existirem ou não suportarem o valor a ser ressarcido.
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15.1.37. Adotar os Indicadores de Eficiência, Produtividade e Qualidade do Serviço, nos
termos do Anexo XIII, deste Projeto Básico.
15.1.38. Apresentar ao Órgão Gestor, sempre que solicitado, a comprovação de
regularidade para com as obrigações previdenciárias, tributárias e trabalhistas.
15.1.38.1. Para atendimento das obrigações previstas no subitem 15.1.38., a
Concessionária deverá apresentar, semestralmente, as competentes
certidões que comprovem sua regularidade junto ao INSS, FGTS,
Fazendas Federal, Estadual e Municipal, bem como a Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. No caso de Consórcio tais
certidões deverão ser enviadas por cada empresa membro.
15.1.39. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, nos termos do art. 55, inciso XIII, da Lei Federal nº
8.666/93.
15.1.40. Ao final de cada ano fiscal, a Concessionária deverá apresentar ao Órgão Gestor,
demonstrativos financeiros, contábeis e de resultados, demonstrando sua boa
saúde financeira, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.
15.1.41. Obter, em até 18 (dezoito) meses da assinatura do contrato, certificação de
sistema de gestão da qualidade série NBR ISO/9001 e ambiental série NBR
ISO/14001. E, em até 24 (vinte e quatro) meses da assinatura do contrato, a
certificação do sistema de gestão da segurança viária série NBR ISO/39001, nas
versões vigentes.
15.1.42. Deverá cumprir as regras constantes no Acordo Operacional.
15.1.43. Manter em bom estado de funcionamento, conservação e segurança, às suas
expensas, os bens necessários à prestação dos serviços que integram a
concessão, durante toda a vigência do contrato.
15.1.44. Promover evolução tecnológica de garagens, pátios de estacionamento,
equipamentos, sistemas e veículos, com vista a assegurar a melhoria da
qualidade do serviço e a preservação do meio ambiente.
15.1.45. Responder pela adequação e qualidade dos investimentos realizados, assim
como pelo cumprimento das obrigações contratuais, regulamentares e legais,
relacionados aos cronogramas, materiais, equipamentos e projetos.
15.1.46. A aprovação do Poder Concedente e/ou do Órgão Gestor de cronogramas,
materiais, equipamentos e projetos apresentados não exclui a responsabilidade
exclusiva da Concessionária pela adequação e qualidade dos investimentos
realizados, assim como pelo cumprimento das obrigações regulamentares e
legais.
15.1.47. Observar padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e
demonstrações financeiras padronizadas, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil.
15.1.48. Deverão observar os prazos estabelecidos para o fornecimento e/ou contratações
e implementações da Solução de Bilhetagem Eletrônica, da Solução de ITS,
Solução de Wi-Fi nos veículos (ônibus) e solução de Wi-Fi nos Terminais de
Integração, de acordo com o calendário estabelecido em cada descritivo técnico,
Anexos VII, VIII, XIX e X, a este Projeto Básico.
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15.1.49. Garantir o fornecimento e/ou contratações de soluções tecnológicas que atendam
aos requisitos técnicos estabelecidos nos anexos do projeto básico, do edital de
concessão, do serviço de transporte público coletivo do Município de Londrina.
15.1.50. Fornecedor e/ou contratar fornecedores e integrador de
responsabilizando-se pelas suas funções perante o Órgão Gestor.

tecnologia,

15.1.51. Manter o Órgão Gestor permanentemente informado a respeito de seus
fornecedores, dos contratos com eles firmados e respectivos aditivos, indicando
seus objetos, valores, condições e prazo.
15.1.52. Entregar cópia de toda documentação gerada e utilizada em razão das
contratações das soluções tecnológicas, como: projetos executivos, apostilas e
cadernos técnicos, materiais didáticos entre outross
15.1.53. Implementar as soluções tecnológicas de acordo com as competências e níveis
de acesso estabelecidas nos Anexos deste Projeto Básico, do edital de
concessão, do serviço de transporte público coletivo do Município de Londrina.
15.1.54. Assegurar, em caso de contratação, que as empresas de tecnologia a serem
contratadas, para o fornecimento de Solução de Bilhetagem Eletrônica, da
Solução de ITS, Solução de Wi-Fi nos veículos (ônibus) e Solução de Wi-Fi nos
Terminais de Integração, atuem de forma integrada, conforme previsão a ser
estabelecida no Acordo Operacional, conforme item 13.1, permitindo efetivar a
implementação
do
modelo
estrutural
de
tomada
de
decisão,
integração/interoperabilidade dos dados e o modelo de sistema tecnológico
proposto para o gerenciamento, a fiscalização e a operação do serviço de
transporte público coletivo.
15.1.55. As Concessionárias se obrigam a conceder gratuitamente a primeira via do cartão
eletrônico de transportes utilizado para aquisição de créditos tarifários e
concessão de acessos aos isentos.
15.1.56. Fornecer cartões eletrônicos de transportes nas quantidades suficientes para
atendimento da demanda de usuários do serviço de transporte público coletivo do
Município de Londrina;
15.1.57. Estabelecer em contrato plano de contingência e regras de Acordo de Níveis de
Serviço – ANS para cada uma das soluções tecnológicas contratadas para o
serviço de transporte público coletivo do Município de Londrina.
15.1.58. Enviar ao Órgão Gestor, anualmente, plano de treinamento e capacitação em
relação às soluções de tecnologias contratadas, para seus funcionários e para os
funcionários do Órgão Gestor.
15.1.59. Manter em Servidores de Dados todos os dados relativos ao serviço.
15.1.60. Responder pela segurança, armazenamento e disponibilidade de todos os dados
e informações gerados pela prestação/operacionalização do serviço de transporte
público coletivo do Município de Londrina, durante a vigência do contrato de
concessão.
15.1.61. Garantir que todos os dados e informações gerados e armazenados nos
Servidores de Dados das Concessionárias deverão estar disponíveis para
auditoria internas feitas pelo Órgão Gestor, bem como auditorias externas
contratadas a critério do Poder Concedente ou do Órgão Gestor.
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15.1.62. Repassar, sem ônus para o Órgão Gestor, todos e quaisquer dados e
informações, sempre que demandados pelo Órgão Gestor, dentro de prazos
estabelecidos.
15.1.63. Abster-se de praticar qualquer ato que prejudique, retarde ou
inviabilize/prejudique o acesso a dados, informações, sistemas, ferramentas e
locais em que estiverem instalados equipamentos, veículos, servidores de dados
das soluções tecnológicas contratadas para o serviço de transporte público
coletivo do Município de Londrina.
15.1.64. Garantir que o fornecedor substituído viabilize e coopere com o processo de
migração dos dados (legado) e transição para o novo fornecedor contratado, caso
haja a substituição de qualquer um dos fornecedores de tecnologia contratados
para o serviço de transporte público coletivo no transcorrer do contrato de
concessão.
15.1.65. Assegurar que no âmbito da concessão do serviço de transporte público coletivo
envolvendo contratadas, funcionários próprios e prepostos sejam observados
requisitos de confidencialidade, mantendo o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer
dados, informações, documentos e especificações que tenham acesso em razão
dos serviços prestados, não podendo, sob qualquer pretexto, revelá-los, divulgálos, reproduzi-los na sua totalidade ou em partes, ou deles darem conhecimento a
quaisquer terceiros, sem anuência do Órgão Gestor.
15.1.66. Abster de discutir perante terceiros que não sejam envolvidos na concessão do
serviço de transporte público coletivo, tampouco usar, divulgar, revelar, ceder a
qualquer título ou dispor das informações confidenciais dos usuários, para
nenhuma pessoa, física ou jurídica e para nenhuma outra finalidade que não seja
exclusivamente relacionada ao serviço do transporte, cumprindo-lhe adotar
cautelas e precauções adequadas no sentido de impedir o uso indevido por
qualquer pessoa que por qualquer razão tenha acesso a elas;.
15.1.67. Deverão garantir a continuidade da prestação dos serviços fornecidos pelas
contratações de soluções tecnológicas mesmo com a substituição de empresas
fornecedoras, por meio de plano de migração de dados (legado) e plano de
transição.
15.1.68. Garantir que todos os dados e informações gerados e processados em razão da
contratação das soluções tecnológicas para o serviço de transporte público
coletivo do Município de Londrina sejam revertidos, ao término do contrato de
concessão, ao Órgão Gestor, sem quaisquer ônus.
15.1.69. Fornecer mapa do cartão eletrônico e disponibilizar a senha para a leitura e
gravação dos setores do cartão eletrônico de transporte, até então utilizado, de
forma a possibilitar o acesso a todos os dados do cartão, bem como sua
formatação, enfim, disponibilizar os códigos de segurança, senhas e todo o mais
necessários à operacionalização da mudança/substituição e transição.
15.1.70. Disponibilizar ao Órgão Gestor licença de uso das especificações do SAM
(Security Agent Module), chaves de segurança, protocolos de segurança, mapa
de dados do cartão e outras mídias, sistema operacional, mapa de dados dos
bancos de dados dos sistemas e outras informações que garantam a
independência da operação da solução de bilhetagem eletrônica e da sua
integração com outros sistemas inteligentes de transportes em relação aos
fornecedores;
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15.1.71. Entregar ao Órgão Gestor, quando do encerramento do contrato de concessão,
toda e qualquer informação considerada confidencial ou não, na forma de
relatórios, arquivos, imagens, audiovisuais ou quaisquer outros meios de
armazenamento comprometendo-se a removê-las de seus equipamentos,
servidores, microcomputadores, pen drives ou qualquer outro meio de
armazenamento, que por ventura tenha utilizado por ocasião da prestação do
serviço de transporte público coletivo no Município de Londrina.
15.1.72. As Concessionárias se obrigam em até 30 (trinta) dias antes do último dia de
prestação de serviço, objeto da concessão, entregar ao Órgão Gestor um Plano
de Encerramento Contratual, contendo todos os dados e informações relativos a
prestação de serviço e os procedimentos de transição para as novas contratadas.
15.1.73. As Concessionárias se obrigam a transportar todos os usuários detentores de
tarifas na forma de créditos eletrônicos existentes no sistema quando da data de
início da operação dos serviços.
15.1.74. As Concessionárias se obrigam a utilizar, na prestação do serviço de transporte
público coletivo no Município de Londrina, nos veículos (ônibus), nos bilhetes de
tarifas, nos cartões eletrônicos e assemelhados, nos pontos de atendimento, nas
plataformas digitais, redes sociais e em outros locais previamente definidos, a
identidade visual, incluíndo a logomarca, logotipo e nome fantasia destinado ao
serviço, definida pelo Órgão Gestor.
15.1.75. As Concessionárias poderão dar preferência na contratação de sua mão de obra,
os funcionários atualmente empregados no serviço de transporte público coletivo
de passageiros do Município de Londrina.
XVI - DA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS

16.1.

A remuneração pelo serviço deverá constar na Minuta do Contrato.

XVII – DO REAJUSTE TARIFÁRIO

17.1.

A forma e a periodicidade do reajuste deverá constar na Minuta do Contrato.

XVIII – DA REVISÃO TARIFÁRIA

18.1.

A forma e a periodicidade da revisão deverá constar na Minuta do Contrato.

XIX – DOS DEVERES DO PODER CONCEDENTE

19.1.

Investir na priorização do serviço de transporte público coletivo.

19.2.

Prestar as informações e fazer os esclarecimentos solicitados pela Concessionária.

19.3.

Advertir a Concessionária e, quando for o caso, aplicar as sanções administrativas
cabíveis, sempre que observar alguma irregularidade.
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19.4.

Estimular a racionalização, a eficiência e melhoria constante dos serviços.

19.5.

Zelar pela conservação do meio ambiente na prestação dos serviços e na infraestrutura a
ele associados.

19.6.

Intervir na prestação dos serviços, quando houver riscos de descontinuidade.

19.7.

Declarar a extinção da concessão, nos casos previstos em lei, no contrato e demais
normas regulamentares.

19.8.

Homologar os reajustes e proceder às revisões tarifárias.

19.9.

Avaliar e decidir a respeito dos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

19.10. Avaliar e deliberar sobre os pedios de transferência da concessão ou do seu controle
societário.
19.11. Avaliar permanentemente a qualidade do serviço prestado.
19.12. Decretar as tarifas de remuneração e as tarifas públicas.

XX – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS

20.1.

Sem prejuízo do constante da Lei Federal nº 12.587/12 (Política Nacional de Mobilidade
Urbana), no que couber, do constante da Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor), são direitos e obrigações dos usuários:

20.1.1. Receber serviço adequado.
20.1.2. Receber do Poder Concedente e da concessionária informações para a defesa de
interesses individuais e coletivos.
20.1.3. Obter e utilizar o serviço, observadas as normas aprovadas pelo Poder
Concedente e/ou Órgão Gestor.
20.1.4. Levar ao conhecimento do Poder Público e da Concessionária as irregularidades
de que tenham conhecimento, referentes ao serviço concedido.
20.1.5. Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela
Concessionária na prestação do serviço.
20.1.6. Zelar pelo serviço público que lhe é prestado.
20.1.7. Tratar os funcionários, empregados e prepostos do Poder Concedente e do Órgão
Gestor e da Concessionária com cortesia e urbanidade, recebendo idêntico
tratamento.
20.1.8. Respeitar os direitos dos demais usuários, em especial, as disposições que vedam
o fumo nos coletivos e em locais fechados, o uso de aparelhos sonoros individuais
e a preferência estabelecida em favor das pessoas com deficiência, das pessoas
com capacidade reduzida de locomoção, dos idosos, das gestantes e o combate a
violência sexual.
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XXI – DA MODALIDADE

21.1.

Seguindo o Parecer Nº 971/2018, da Procuradoria Geral do Município – PGM, que
concluiu pela obrigatoriedade de adotar como um dos critérios de julgamento o de
“menor valor da tarifa”, em razão do Art. 9º da Lei Federal Nº 12.587/2012, o processo
licitatório deverá ocorrer na modalidade Concorrência Pública, do tipo Menor Valor da
Tarifa de Remuneração Ofertada (TO).

21.2.

Após os estudos realizados com base na nova metodologia de cálculo tarifário constante
neste Projeto Básico e no Anexo XV – Metodologia de Cálculo Tarifário, obteve-se os
seguintes valores máximos de Tarifa de Remuneração de Referência (TR), por cada área
operacional:
Valor máximo da Tarifa de Remuneração
de Referência (TR) - Em Reais (R$) por
Passageiro Transportado

ÁREA

21.3.

01

R$ 3,9957

02

R$ 4,0889

Deste modo, os valores globais contratuais estimados para o prazo de concessão de 15
(quinze) anos, por Área Operacional, são os constantes do quadro abaixo e e equivalem
remuneração estimada para o período contratual, considerando a estimativa de
remuneração mensal, com base na média dos usuários pagantes, multiplicada pelo
número de meses de vigência da contratação (180 meses), conforme cálculos contidos
no Anexo XIV – Planilha de Cálculo Tarifário, deste Projeto Básico.

Área

Nº Estimado de
Tarifa Unitária Máxima
Passageiros Pagantes
(TR)

Valor Estimado do
Contrato R$

01

1.859.283,00

R$ 3,9957

R$ 1.337.244.674,40

02

1.115.904,00

R$ 4,0889

R$ 821.307.576,60

XXII - DO PAGAMENTO DA OUTORGA FIXA

22.1.

Em razão das necessidades de investimentos e melhorias no Sistema Público de
Transporte Coletivo do Municípo de Londrina, definiu-se pela Outorga Onerosa Fixa, de
acordo com as condições fixadas neste Projeto Básico.

22.2.

O valor da Outorga Fixa é de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), que
corresponde a 0,553% (quinhentos e cinquenta e três milésimos por cento) do valor
global estimado de cada contrato, distribuídos na proporção da somatória da frota
operante mais frota reserva de cada Concessionária, deste modo:
ÁREA

% FROTA

VALOR DA OUTORGA

01

61,67%

R$ 7.400.400,00

02

38,33%

R$ 4.599.600,00
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22.2.1. O valor da Outorga Fixa e deverá ser dividido em 60 (sessenta) parcelas,
corrigidas anualmente pelo IPCA.
22.2.2. Os valores referentes ao pagamento da Outorga Fixa deverão ser,
obrigatoriamente, aplicados na melhoria do sistema de transporte público coletivo
do Município de Londrina.
XXIII – DA VISITA TÉCNICA

23.1.

Os interessados no certame poderão realizar Visita Técnica para que possam vistoriar
todas as instalações e conhecer as condições do serviço.

23.1.1. A Visita Técnica não deverá ser obrigatoria, no entanto, o licitante que optar por
não realizá-la deverá declarar que conhece todas as condições para a prestação
do serviço.
XXIV – DA QUALIFICAÇÃO

24.1.

Documento necessário à demonstração de qualificação técnica operacional:

24.1.1. Atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito
público ou privado, em nome da Licitante individual ou de membros do Consórcio,
que comprove(m), nos termos do Art. 4º Lei Municipal 9.220/2003, ter experiência
igual ou superior a 10 (dez) anos de atvidade no segmento de transporte coletivo
municipal de passageiros, tendo executado o serviço de forma satisfatória com
uma frota de veículos (ônibus e ou minionibus) igual ou supeior a 40% (quarenta
por cento) da frota total exigida para Área interessada, na seguinte forma:
24.1.1.1. Comprovação de experiência deverá seguir a tabela abaixo, de acordo
com a Área de sua preferência:

ÁREA

FROTA

MÍNIMO 40%

01

238

95

02

148

59

24.1.1.2. Na hipótese da execução do serviço ter sido prestada de forma
consorciada, o parâmetro do atestado será ponderado pela
comprovação da frota efetivamente disponibilizada, exclusivamente pelo
consorciado, no respectivo contrato, cuja indicação deverá constar
expressamente no atestado apresentado.
24.1.1.3. No caso de consórcio, pelo menos uma das empresas deverá
comprovar o estabelecido no item 24.1.1.
24.1.1.4. A comprovação do atendimento do item 24.1.1 poderá ser o somatório
dos quantitativos individuais das empresas componentes do consórcio.
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24.1.1.5. No caso de serviço autorizado ou delegado, a comprovação deverá ser
feita por meio de atestado emitido pela pessoa jurídica competente para
regulamentar o referido serviço.
24.1.1.6. Para a comprovação da aptidão Técnico‐Operacional de que trata o item
24.1.1., somente serão aceitos atestados em nome da licitante, salvo
nos casos de fusão, cisão, incorporação/aquisição integral, ou a criação
de subsidiária integral, nas formas dos artigos 251 à 253 da Lei nº
6.404/76 e como meio de recuperação judicial, nos termos que dispõe o
inciso II do artigo 50 da Lei nº 11.101/2005, ou como reorganização
societária.
24.1.1.7. Vedada qualquer forma disfarçada que traga embutida em si o objetivo
de capacitar a licitante a participar e ser habilitada no certame, tais
como: aumento de capital ou subscrição de capital com a utilização de
acervo técnico pertencente à empresa que esteja em situação
jurídico‐financeira que a impossibilite de participar diretamente do
certame.
24.1.1.8. Nesses casos deverão ser apresentados os documentos comprobatórios
contendo todas as condições dessas transações, em especial, no que
se referirem ao acervo técnico, e que deverão ser consideradas na
presente licitação.
24.1.1.9. Não serão aceitos, em qualquer hipótese, para comprovação da aptidão
Técnico‐Operacional da licitante, contratos de cessão de tecnologia ou
instrumentos de natureza similar entre a licitante e terceiros, mesmo que
esses sejam pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou cujo
Responsável Técnico seja o mesmo da licitante.
24.2.

Documentos necessários à Qualificação Econômica-Financeira:

24.2.1. Provar ter a licitante Patrimônio Líquido a no minímo 1,5 %(um e meio por cento)
do valor global estimado do contrato da Área de interesse:
ÁREA

VALOR ESTIMADO DO
CONTRATO

1,5%

01

R$ 1.337.244.674,40

R$ 20.058.670,17

02

R$ 821.307.576,60

R$ 12.319.613,65

24.2.2. O valor global estimado do contrato refere-se ao valor estimado de remuneração
mensal, com base na média dos usuários pagantes, multiplicada pelo número de
meses de vigência da contratação (180 meses).
24.2.3. No caso de participação em consórcio, a comprovação do Patrimônio Líquido
mínimo deverá ser o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de
sua respectiva participação, acrescido de 30% (trinta por cento) do valor exigido
para a licitante individual, nos termos do inciso III do art. 33 da Lei Federal nº
8.666/93.
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Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante,
vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados
por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data da apresentação
da proposta.

24.3.1. Quando for feita a atualização deverá apresentar o Balanço Patrimonial do último
exercício socila e o Balanço Patrimonial atualizado pelos índices oficiais com a
indicação do índice utilizado.
24.3.2. Somente empresas que ainda não tenham completado seu primeiro exercício fiscal
poderão comprovar sua capacidade econômico-financeira por meio de balancetes
mensais, conforme disposto na Lei Federal nº 8.541/1992.
24.3.3. Serão considerados como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e
Demonstrações Contábeis assim apresentados:
24.3.3.1. Na sociedade empresária regida pelas Leis Federais nº 6.404/76,
11.638/07 e 11.941/09, mediante documento publicado em Diário Oficial
ou em jornal de grande circulação.
24.3.3.2. As empresas desobrigadas a adotar a ECD – Escrituração Contábil Digital
e que não tenham optado por esse meio, deverão apresentar o Balanço
Patrimonial e Demonstrações Contábeis, extraídos do Livro Diário,
contendo Termo de Abertura e de Encerramento, através de Cópia
Autenticada, Registrado na Junta Comercial ou no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos
para Sociedades Simples.
24.4.

Afim de comprovar a boa situação econômico-financeira a licitante deverá apresentar
declaração com o cálculo do Índice de Solvência Geral, cujo resultdo seja igual ou
superior a 1 (um). O índice deverá ser calculado da seguinte forma:
Índice Contábil

ÍNDICE DE
SOLVENCIA
GERAL

24.5.

Fórmula

Mínim
o
Exigid
o

ATIVO TOTAL
(PASSIVO TOTAL – PATRIMÔNIO LÍQUIDO)

A licitante deverá apresentar o respectivo demonstrativo de cálculo, comprovando o
atendimento aos índices exigidos nos subiten 24.2.1., 24.3 e 24.4, em papel timbrado da
empresa proponente assinada pelo pelo representante legal e pelo profissional contábil
devidamente habilitado.

XXV - DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

25.1.

As licitantes que se sagrarem vencedoras do certame deverão prestar garantia de
execução contratual, em quaisquer das modalidades previstas no art. 56, § 1º da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, equivalente a 0,35% (trinta e cinco centésimos)
do valor global do contrato de sua Área de Concessão.
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25.1.1. O comprovante da prestação da garantia, emitido em favor da Companhia
Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina – CMTU-LD, deverá ser
apresentado em até 20 (vinte) dias após a assinatura do Contrato de Concessão.
25.1.2. A garantia deverá ser renovada anualmente, durante todo o prazo do contrato de
concessão, tendo como critério de reajuste a variação do índice de atualização da
tarifa do período, devendo ser mantido, para o reajuste, o valor global do contrato
quando da sua assinatura.
XXVI – DOS DEMAIS PRAZOS

26.1.

Início da operação: até 60 (sessenta) dias, a partir da expedição da Ordem de Serviço
Operacional - OSO, emitida pelo Órgão Gestor, para início da operação dos serviços
concedidos.

26.2.

Início do funcionamento pleno da Solução de Wi-Fi nos Terminais de Integração: até 180
(cento e oitenta) dias, a partir da assinatura do contrato de concessão.

26.3.

Entrega de cópia autênticada do Acordo Operacional: até 15 (quinze) dias antes do início
da operação.

26.4.

Após a assinatura do contrato, comprovada a disponibilidade da garagem, a
concessionária deverá solicitar ao Órgão Gestor, em até 15 (quinze) dias úteis, anteriores
ao início da operação, a vistoria da frota e da(s) garagem(ns) para o início da operação.

26.4.1. Essa comunicação deverá vir acompanhada dos documentos que legitimem a
propriedade ou posse dos veículos e instalações necessários ao início da
operação, bem como a relação da frota, com os respectivos números de chassis e
ano de fabricação, que deverão ter iguais as idades apresentadas na Proposta
Comercial.
26.4.2. Quando os bens forem de propriedade da concessionária deverá ser apresentada
cópia autenticada dos documentos que comprovem a propriedade e declaração de
vinculação ao contrato.
26.4.3. Quando os bens não forem de propriedade da concessionária deverá ser
apresentada cópia autenticada dos documentos que comprovem a propriedade e
compromisso registrado em Cartório de Títulos e Documentos constando
declaração formal do proprietário, cedente, arrendante, locador ou possuidor por
qualquer outro título hábil sobre a vinculação dos bens ao contrato.
26.4.4. A frota para início da operação deverá atender o exigido no V – Quantitativo e
Especificações Técnicas Básicas da Frota.
26.5.

Padronização visual da Frota, conforme definição do Órgão Gestor: até 180 (cento e
oitenta) dias da assinatura do contrato.

26.6.

Início do funcionamento pleno da Solução de ITS: até 240 (duzentos e quarenta ) dias da
assinatura do contrato de concessão.

26.7.

Demais atividades descritas no item 1.1.: coincidirão com o início da operação do
serviço público de transporte de coletivo de passageiros.
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26.8.

Desenvolver programas internos de conscientização e treinamento de condutores, além
de técnicos de manutenção e operação, e implantar ações devidamente acompanhadas
e documentadas pelas concessionárias que levem a reduções do consumo de
combustível e emissões de poluentes, e que incluam, no mínimo, programas de direção
econômica (direção ecológica) e de eliminação da operação desnecessária em marcha
lenta em terminais, pontos de parada, garagens e situações extremas de
congestionamento: até 180 (cento e oitenta) dias da assinatura do contrato.

26.9.

Desenvolver programas internos de conscientização e treinamento de seus funcionários
quanto ao atendimento às pessoas com deficiência, idosos e gestantes, e implantar
ações devidamentes acompanhadas e documentadas pelas Concessionárias que levem
a melhoria na qualidade de atendimento: até 180 (cento e oitenta) dias da assinatura do
contrato.

26.10. Obtenção de certificação de sistema de gestão da qualidade série NBR ISO/9001 e
ambiental série NBR ISO/14001: até 18 (dezoito) meses da assinatura do contrato;
26.11. Obtenção de certificação do sistema de gestão da segurança viária série NBR
ISO/39001, nas versões vigentes: 24 (vinte e quatro) meses da assinatura do contrato.
26.12. Entrega ao Órgão Gestor um Plano de Encerramento Contratual, contendo todos os
dados e informações relativos a prestação de serviço e os procedimentos de transição
para as novas contratadas: até 30 (trinta) dias antes do último dia de contrato.
XXVII - DAS PENALIDADES
27.1.

As licitantes deverão estar sujeitas à aplicação das penalidades previstas na Lei Federal
nº 8.666/93 e suas alterações, em especial, as a seguir relacionadas:

27.1.1. A licitante que ensejar o retardamento da licitação, não mantiver sua proposta ou fizer
declaração falsa, ficará impedida de contratar com a Administração Pública, pelo prazo
de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação
aplicável.
27.1.2. Caso a adjudicatária não compareça para assinar o contrato no prazo da
convocação, se recuse a fazê-lo, ou não atenda às condições exigidas neste
Projeto Básico, ficará sujeita às seguintes penalidades:
27.1.2.1.

Multa no percentual de 0,1% (um décimo por cento) do valor total do contrato.

27.1.2.2.

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração Pública Municipal pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do inciso
III do art. 87, inc. III da Lei Federal nº 8.666/93.

27.2.

No Regulamento de Operação do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros
do Município de Londrina – Decreto Municipal Nº 1.082, de 30 de dezembro de 2008,
constante no Anexo XVII, deste Projeto Básico, estão relacionadas as infrações de
caráter operacional e as respectivas penalidades, garantido o direito ao contraditório e a
ampla defesa, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades contratuais, quando for
o caso.

27.3.

As penalidades contratuais às quais se sujeitará as licitantes vencedoras deverá constar
na minuta do Contrato.
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XXVIII - DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO
28.1.

Poderão participar da licitação, pessoas jurídicas ou consórcio de empresas que tenham
em seu objeto social a atividade de transporte coletivo de passageiros e que comprovem
possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital.

28.1.1. A empresa consorciada não poderá participar de uma mesma área por intermédio de
mais de um consórcio ou isoladamente.
28.2.

No caso de participação em consórcio, pelo menos uma das empresas dele integrante
deve possuir em seu objeto social atividade que permita a operação de transporte
coletivo de passageiros, ficando a participação do consórcio condicionada a essa
exigência, e ainda ao atendimento dos seguintes requisitos:

28.2.1. Compromisso público ou particular de constituição do consórcio, na forma estabelecida
na Lei Federal nº 6.404/76 e alterações, subscrito pelos consorciados para participar no
certame, devendo conter:
28.2.1.1. Denominação do Consórcio.
28.2.1.2. Qualificação das consorciadas.
28.2.1.3. Composição do consórcio, respectivas participações dos integrantes e
compromisso futuro à participação de cada integrante na sociedade
constituída com a finalidade de prestar os serviços desta concessão.
28.2.1.4. Organização e objetivo do consórcio.
28.2.1.5. Declaração à empresa líder de amplos poderes para representar as
consorciadas, ativa e passivamente, em todos os atos necessários durante a
licitação, com exclusividade, podendo, inclusive, assumir obrigações pelas
demais, sem prejuízo da responsabilidade solidária das empresas
consorciadas.
28.2.1.6. Definição da responsabilidade solidária pelos atos praticados em Consórcio
das empresas dele integrantes, tanto nas fases licitatórias quanto na execução
do contrato, bem como pelos encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e
administrativos referentes ao objeto do contrato.
28.3.

Caso a licitante participe por meio de consórcio, as seguintes regras deverão ser
adicionalmente observadas:

28.4.

A participação de empresas em consórcio deverá atender ao disposto nos incisos I a V e
§§ 1º e 2º do art. 33, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, ao art. 19 da Lei
Federal nº 8.987/95 e suas alterações, observadas, ainda, as demais regras constantes
do Edital.

28.4.1. Não há limite para o número de empresas participantes na constituição do consórcio.
28.4.2. As empresas consorciadas apresentarão instrumento público ou particular de
compromisso de constituição do consórcio, subscrito por todas elas, regulando a
participação de cada consorciada na execução dos serviços, estabelecendo ainda a
duração, domicílio e foro do consórcio e definição da empresa líder, responsável principal
perante o Poder Concedente e ao Órgão Gestor pelos atos praticados pelo consórcio,
sem prejuízo da responsabilidade solidária.
28.4.3. No consórcio de empresas brasileiras
obrigatoriamente, à empresa brasileira.
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28.4.4. O consórcio poderá ser alterado, desde que haja manutenção integral de todas as
condições de habilitação exigidas para a participação no certame, com a devida
anuência do Poder Concedente.
28.4.5. Cada consorciada deverá atender individualmente às exigências contidas neste Edital,
relativas à regularidade jurídica, fiscal e trabalhista e econômico-financeira, no que
couber, considerando ainda que:
28.4.5.1. Para a comprovação do Capital Social disposto admitir-se-á o somatório dos
valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação,
acrescido de 30% (trinta por cento) do valor exigido para o licitante individual,
nos termos do inciso III, do art. 33, da Lei Federal nº 8.666/93.
28.4.5.2. Inexigível este acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade,
por micro e pequenas empresas assim definidas em lei.
28.4.6. Para atendimento das exigências de qualificação técnica, será admitida a soma das
qualificações apresentadas pelas consorciadas, desde que respeitado o disposto no item
24.1.1.
28.4.7. A inabilitação de qualquer consorciada acarretará a automática inabilitação do consórcio.
28.4.8. A licitante vencedora, isoladamente ou participante de consórcio, não poderá realizar
operações de transformação societária, fusão, cisão e incorporação, até a assinatura do
contrato de Concessão.

Londrina, 19 de novembro de 2018.

Wilson Santos de Jesus
Diretor de Transportes
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