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EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº

OBJETO:

PA 093/2019-FUL

EDITAL Nº

PP 041/2019-FUL

Registro de preços para eventual prestação de serviço de desobstrução e
limpeza de bocas de lobo, trechos e ramais de galerias de pluviais com
utilização de caminhão de hidrojateamento e sucção no Município de
Londrina, nas Áreas “A” e/ou “B”, de acordo com planilha orçamentária e
especificações técnicas fornecidas.
ORIGEM DAS SOLICITAÇÕES

DIRETORIAS
ATENDIDAS:

A Assessoria Técnica da Diretoria de Operações da CMTU-LD, mediante a
Comunicação Interna 004/2019-DO e Solicitação 013/2019 - Sistema Equiplano.
LOCAIS E DATAS DE PUBLICAÇÃO

Diário Oficial do Estado do Paraná, Edição de 21/02/2019;
Diário Oficial do Município, Edição de 21/02/2019;
Jornal Folha de Londrina, Edição de 21/02/2019 e
Página Oficial da CMTU-LD na Internet, de 21/02/2019 à 12/03/2019.
DATAS RELATIVAS AO CERTAME
Impugnações e consultas: até às 17 horas do dia 08/03/2019;
Protocolização dos envelopes: até às 13h e 30m do dia xx/xx/2019 setor de protocolo da CMTU-LD,
Rua Prof. João Cândido, 1213, CEP 86010-001 – Centro – Londrina – PR
Credenciamento dos representantes: a partir do horário de abertura e avaliação; e
Abertura e avaliação das propostas: dia 12/03/2019, às 09h 00m.
ENDEREÇOS

CONSULTAS SOMENTE POR ESCRITO EM: licita@cmtuld.com.br – Fone: (43) 3379-7945 –
Fax: (43) 3379-7922, expediente: das 08 às 17 horas.
SESSÃO DE LANCES: Sala de licitações, sita na Rua: Prof. João Cândido, 1.213 – Londrina/PR.
PREGOEIRO(A): Flávio Toshio Hatanaka.
EQUIPE DE APOIO: Judite Maria dos Santos e/ou Pedro Henrique Delpin de Castro e/ou Luiz
Fernando Bianchi Pereira e/ou Alex José Luciano e/ou Álvaro do Nascimento Marcos e/ou
Cristiane Regina de Camargo Hasegawa e/ou Elisangela de Lima e/ou Fabio Tomé Soares e/ou
Gilmar Breve e/ou Ivan Luis Saloio e/ou Jonas Rico e/ou Josué Ribeiro de Jesus e/ou Laercio
Voloch e/ou Larissa Kanda Matsuo e/ou Luciane Hieda Kamogawa e/ou Luciane Sayuri Hamada
e/ou Ricardo Aparecido Ferreira e/ou Sergio Claudio Martins.
DOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL
Integram este Edital, como se nele estivessem transcritos, os anexos abaixo relacionados, e descrição
detalhada do objeto e demais aspectos relacionados, dispostos na seguinte ordem:
I.
II.
III.
IV.

Termo de Referência;
Credenciamento, exigências da Proposta Comercial e da Habilitação;
Modelos sugeridos de declarações/procurações; e
Minuta da Ata de Registro de Preços.
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O MUNICÍPIO DE LONDRINA, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio do FUNDO DE
URBANIZAÇÃO DE LONDRINA – FUL, representado por sua gestora - COMPANHIA MUNICIPAL
TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO, ora denominada simplesmente CMTU-LD, sociedade anônima de
economia mista, conforme Lei Municipal nº 5.496/93 e alterações, e nos termos da Lei n.º 9.872 de
22 de dezembro de 2005, torna pública a abertura da presente licitação, na modalidade Pregão
Presencial, será realizado nos termos deste Edital, em conformidade com a, Lei Federal nº 10.520, de
17 de julho de 2002 e, subsidiariamente pelas normas da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações
posteriores, Decreto Municipal nº 123, de 19 de fevereiro de 2008, Lei Complementar nº 123, de 14
de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008, Lei Complementar nº
147, de 07 de agosto de 2014, e, quando se tratar de registro de preços, o Decreto Municipal nº 245,
de 14 de março de 2011 e Decreto nº 7892/13, com a finalidade de receber propostas para registro
de preço, pelo CRITÉRIO MENOR PREÇO obtido através do MAIOR PERCENTUAL DE
DESCONTO POR LOTE, para prestação de serviço do objeto descrito no Anexo I deste edital e
demais condições a seguir determinadas.
Em atendimento ao Art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, a presente licitação
permite exclusivamente a participação de Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP,
sediadas no Município ou Região Metropolitana de Londrina1, nos itens cujo valor seja de até R$
80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 1.º Caso não seja aplicável o Art. 48, inciso I, os itens com valores de até R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) passarão à disputa geral, sendo concedidas às ME/EPP as
prerrogativas da Lei Complementar nº 123/2006 quanto ao empate ficto definido no item
8.2 do edital. Portanto, também será admitido o credenciamento de empresas de médio
e grande porte.
§ 2.º A não aplicação do Art. 48, inciso I se dará em conformidade com o Art. 49, inciso II, da
Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, combinado com o Art. 29, inciso II da Lei
Municipal 12.079/2014, quando não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores
competitivos enquadrados como ME/EPP sediadas no Município ou Região Metropolitana
de Londrina¹ e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento
convocatório.
1. DO OBJETO
1.1. Registro de preços para eventual prestação de serviço de desobstrução e limpeza de bocas de
lobo, trechos e ramais de galerias de pluviais com utilização de caminhão de hidrojateamento e
sucção no Município de Londrina, nas Áreas “A” e/ou “B”, de acordo com planilha orçamentária e
especificações técnicas fornecidas..
1.2. Constam deste Edital para o entendimento do objeto:
I.
A especificação;
II.
O prazo e a forma de execução;
III. A forma, a frequência e o local de entrega; e
IV.
A sistemática de recebimento e de pagamento.

1

¹ Art. 1º. Da Lei Complementar 81 de 17/06/1998, alterada pela Lei Complementar 167 de 02/01/2014: Fica instituída na
forma do § 3º do art. 25 da Constituição Federal e art. 21 da Constituição Estadual, a Região Metropolitana de Londrina,
constituída pelos Municípios de Londrina, Cambé, Bela Vista do Paraíso, Jataizinho, Ibiporã, Rolândia, Sertanópolis,
Tamarana, Primeiro de Maio, Alvorada do Sul, Assaí, Sabáudia, Jaguapitã, Pitangueiras, Florestópolis, Porecatu,
Centenário do Sul, Guaraci, Lupionópolis, Miraselva, Prado Ferreira, Uraí, Rancho Alegre, Sertaneja e Arapongas.
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2. DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO, DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DA VALIDADE DA
PROPOSTA COMERCIAL:
LOTE 1 – Área A
Objeto: Registro de preços para eventual prestação de serviço de desobstrução e limpeza de bocas de
lobo, trechos e ramais de galerias de pluviais com utilização de caminhão de hidrojateamento e sucção no
Município de Londrina, nas Áreas A, de acordo com planilha orçamentária e especificações técnicas
fornecidas.
Preço
Preço Máx.
Item
Especificação
Qtd.
Und.
Máx.
Total
Unitário
1

2

3

4

5

6
7

Desobstrução e limpeza de boca de lobo
padrão PML 901x80x110 cm, com utilização 6000
Unidade
de caminhão de hidrojateamento e sucção
Desobstrução e limpeza de tubulação de
águas pluviais, com diâmetro 30 cm, com
3000
Metro
utilização de caminhão de hidrojateamento
e sucção.
Desobstrução e limpeza de tubulação de
águas pluviais, com diâmetro 40 cm, com
31.000
metro
utilização de caminhão de hidrojateamento
e sucção.
Desobstrução e limpeza de tutulação de
águas pluviais, com diâmetro 50 cm, com
1000
Metro
utilização de caminhão de hidrojateamento
e sucção.
Desobstrução e limpeza de tubulação de
águas pluviais, com diâmetro 60 cm, com
4000
Unidade
utilização de caminhão de hidrojateamento
e sucção.
Transporte de resíduos de desobstrução e
105.000 M3 x Km
limpeza de galeriais pluviais dtm 14km
Taxa de destinação ambiental de resíduos
de desobstrução e limpeza de galeriais 7500
M3
pluviais
TOTAL MÁXIMO ESTIMADO – Área A

R$ 109,16

R$ 654.960,00

R$ 10,03

R$ 30.090,00

R$ 17,91

R$ 555.210,00

R$ 27,94

R$27.940,00

R$ 40,29

R$ 161.160,00

R$ 1,32

R$ 138.600,00

R$ 14,87

R$ 111.525,00

R$ 1.679.485,00

LOTE 2 – Área B
Objeto: Registro de preços para eventual prestação de serviço de desobstrução e limpeza de bocas de
lobo, trechos e ramais de galerias de pluviais com utilização de caminhão de hidrojateamento e sucção no
Município de Londrina, nas Áreas B, de acordo com planilha orçamentária e especificações técnicas
fornecidas.
Preço
Preço Máx.
Item
Especificação
Qtd.
Und.
Máx.
Total
Unitário
1

2

Desobstrução e limpeza de boca de lobo
padrão PML 901x80x110 cm, com utilização
de caminhão de hidrojateamento e sucção
Desobstrução e limpeza de tubulação de
águas pluviais, com diâmetro 30 cm, com
utilização de caminhão de hidrojateamento
e sucção.

6000

Unidade

R$ 109,16

R$ 654.960,00

3000

Metro

R$ 10,03

R$ 30.090,00
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4

5

6
7

Desobstrução e limpeza de tubulação de
águas pluviais, com diâmetro 40 cm, com
31.000
metro
utilização de caminhão de hidrojateamento
e sucção.
Desobstrução e limpeza de tutulação de
águas pluviais, com diâmetro 50 cm, com
1000
Metro
utilização de caminhão de hidrojateamento
e sucção.
Desobstrução e limpeza de tubulação de
águas pluviais, com diâmetro 60 cm, com
4000
Unidade
utilização de caminhão de hidrojateamento
e sucção.
Transporte de resíduos de desobstrução e
105.000 M3 x Km
limpeza de galeriais pluviais dtm 14km
Taxa de destinação ambiental de resíduos
de desobstrução e limpeza de galeriais 7500
M3
pluviais
TOTAL MÁXIMO ESTIMADO – Área B
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R$ 17,91

R$ 555.210,00

R$ 27,94

R$27.940,00

R$ 40,29

R$ 161.160,00

R$ 1,32

R$ 138.600,00

R$ 14,87

R$ 111.525,00

R$ 1.679.485,00

2.1. O valor máximo estimado para a presente licitação é de R$ 3.358.970,00 (três milhões
trezentos e cinquenta e oito mil novecentos e setenta reais).
2.2. Os serviços quando solicitados, deverão ser prestados conforme previsto no “Anexo I – Termo de
Referência” deste Edital.
2.3. A Validade da Proposta Comercial é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua
abertura;
2.4. As prestações de serviços advindas do presente certame correrão por conta da dotação
orçamentária do FUL, a seguir especificada, e de outras dotações e/ou fontes de recursos que
estiverem consignadas no orçamento na data da aquisição ou emissão do empenho.
 50.010.15.452.0021-2103 – 3.3.90.39.99.99 – fonte 00001
3. DA VIGÊNCIA DA ATA, DA ESTIMATIVA DE CONSUMO E DO AUMENTO DA DEMANDA:
3.1. Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir da publicação da mesma no Jornal Oficial
do Município de Londrina.
3.2. Os serviços serão prestados de forma parcelada, conforme a necessidade da CMTU-LD e
mediante emissão de Nota de Empenho ou Pedido de Compra encaminhado via FAX, correio
eletrônico ou entregue pessoalmente no estabelecimento da empresa;
3.3. A CMTU-LD reserva-se ao direito de solicitar a totalidade dos serviços ou parte deste, caso
necessário.
3.4. A PRESTADORAdeverá se responsabilizar pela logística reversa do objeto licitado, sempre que o
mesmo se enquadrar no rol de materiais previstos no Art. 33 da Lei Federal 12.305/2010, devendo a
mesma arcar com os custos provenientes deste serviço.
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4. DAS DISPOSIÇÕES E RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES
4.1. Poderão participar do certame todos os interessados com ramo de atividade pertinente ao objeto
licitado que preencherem as condições de credenciamento exigidas neste Edital. O(A) Pregoeiro(a)
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. Os licitantes que tenham interesse no certame, bem como qualquer cidadão, poderão protocolar
pedido de esclarecimento ou impugnar o Edital em até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada
para o recebimento das propostas, no endereço e horário discriminado no preâmbulo deste
instrumento. O(A) Pregoeiro(a) deverá responder ao pedido apresentado em até 24 (vinte e quatro)
horas. Caso a resposta ao pedido de esclarecimento ou impugnação importe em alteração do Edital,
será designada nova data para a realização do certame, exceto quando a alteração,
inquestionavelmente, não afetar a formulação das propostas.
4.3. Não serão reconhecidas as impugnações interpostas sem estarem acompanhadas de
documentação comprobatória de identificação da impugnante (contrato social/procuração) e sem
assinatura do representante legal.
4.3.1. As impugnações protocoladas de forma divergente ao citado no item 4.3 serão recebidas
na forma de questionamento e serão respondidas em deferência aos temas.

5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
5.1. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, os licitantes que se enquadrem
em uma ou mais das situações a seguir:
I.
Licitante declarado inidôneo e/ou impedido de licitar junto a qualquer órgão ou entidade
da Administração Direta ou Indireta no âmbito Federal, Estadual e Municipal, sob pena de
incidir no previsto no art. 97 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;
II.
Empresas que estejam constituídas sob a forma de consórcio;
III. Empresa que tenha como sócio(s) servidor(es) ou dirigente(s) de órgão ou entidade
contratante ou responsável pela licitação.
6. DA CONDUÇÃO DO CERTAME PELO PREGOEIRO
6.1. O certame será conduzido pelo(a) Pregoeiro(a), que terá, em especial, as seguintes atribuições:
I.
II.
III.

Credenciamento dos interessados;
Recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação;
Abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a classificação dos
licitantes;
IV.
Condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de
menor preço;
V.
Adjudicação da proposta de menor preço;
VI.
Elaboração de ata;
VII. Condução dos trabalhos da equipe de apoio;
VIII. Recebimento, exame e a decisão sobre recursos; e
IX.
Encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade
superior, visando a homologação e a contratação.
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7. DOS PROCEDIMENTOS DO PREGÃO – ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1. A análise das propostas pelo(a) Pregoeiro(a) visará o atendimento das condições estabelecidas
neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
I.
II.

Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;

7.2. 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.
7.3. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos
seguintes critérios:
I.
Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela; e
II.
Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03
(três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes.

8. DOS PROCEDIMENTOS DO PREGÃO – SESSÃO PÚBLICA/LANCES
8.1. Após a fase de “Classificação das Propostas”, o(a) Pregoeiro(a) dará seqüência ao processo de
Pregão, passando para a fase da “Sessão Pública”, da qual só poderão participar os licitantes que
tiverem suas propostas classificadas na fase anterior.
8.1.1. Na fase da “Sessão Pública”, os representantes dos licitantes deverão estar presentes na
sala de reuniões da Coordenadoria de Licitações e Suprimentos, para a etapa de lances. A
ausência do representante do licitante no horário previsto no preâmbulo deste edital indicará
que não há interesse deste na apresentação de lances.
8.1.2. Após as devidas orientações e recomendações, o(a) Pregoeiro(a) convidará
individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a
partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor,
decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.
8.1.3. O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances
em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem
de lances.
8.1.4. A desistência do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará na sua exclusão da etapa de lances, mantendo-se último preço apresentado pelo
licitante para efeito de ordenação das propostas.
8.1.5. Os lances deverão ser formulados em PERCENTUAIS CRESCENTES em relação ao total
de cada lote, que serão considerados como proposta de desconto sobre todos os itens do lote
de menor preço, observada a majoração mínima entre os lances estipulada no item 8.1.6.,
aplicável inclusive em relação ao primeiro.
8.1.6. O percentual mínimo admitido para majorar entre os lances será estabelecido pelo
Pregoeiro, na própria Sessão de Lances, em comum acordo com os licitantes aptos a
formularem os lances.
8.1.7. Não poderá haver desistência dos percetuais de lances ofertados, sujeitando-se o
proponente desistente às penalidades constantes no art. 7º da Lei Federal 10.520/02.
8.1.8. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes declinarem
da formulação de lances.
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8.2. Caso não seja aplicado o Art. 48, inciso I da Lei Complementar nº 123/2006, e haja a
participação de empresas em geral, ficará resguardado os demais benefícios das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, sendo considerado “empate”, quando, ao final da etapa de lances
(quando todos os licitantes tiverem declinado dos lances), a licitante que esteja competindo na
condição de microempresa (ME) ou de empresa de pequeno porte (EPP) tenha apresentado seu
último lance com valor até 5% (cinco por cento) acima do lance mais bem classificado de uma
empresa não enquadrada, hipótese em que serão utilizados os seguintes critérios e procedimentos:
8.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha apresentado o lance com menor
preço será comunicada “na sessão pública” pelo(a) Pregoeiro(a) para que apresente, caso queira,
lance inferior ao mais bem classificado após a fase de lances e negociações, no prazo máximo de 5
(cinco) minutos.
8.2.2. Uma vez que a microempresa ou a empresa de pequeno porte apresente lance de valor
inferior, será classificada em primeiro lugar e declarada vencedora.
8.2.3. Haverá a preclusão do direito caso a microempresa ou empresa de pequeno porte
manifeste desinteresse em reduzir o valor do lance, ou não o apresente no prazo estabelecido no
subitem 8.2.1, ou não esteja presente na sessão pública.
8.2.4. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma
anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se situem no intervalo de 5%, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
8.2.5. Caso haja equivalência entre os valores apresentados pelas microempresas ou empresa de
pequeno porte que estejam empatadas, realizar-se-á sorteio para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta.
8.2.6. Não havendo a contratação nos termos previstos anteriormente, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originariamente vencedora do certame.
8.2.7. Caso restem classificadas em primeiro lugar mais de uma proposta com valores nominais
idênticos, e uma delas for microempresa ou empresa de pequeno, o desempate se dará com o
tratamento favorecido à microempresa ou empresa de pequeno porte, condicionado ao
oferecimento de nova proposta de valor inferior àquele originariamente proposto.
8.2.8. Caso restem classificadas em primeiro lugar mais de uma proposta formulada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, juntamente com uma ou mais propostas de grandes
empresas, deverá ocorrer um sorteio entre as propostas apresentadas pelas microempresas ou
empresa de pequeno porte, para que a sorteada exerça o direito de oferecer nova proposta de
valor inferior.
8.2.9. Não havendo redução de preço, será declarada vencedora a proposta que originariamente
se encontrava em primeiro lugar.
8.3. Declarando-se encerrada a etapa de lances e classificadas as ofertas na ordem crescente de
valor, o pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço das três primeiras classificadas, decidindo
motivadamente a respeito.
8.4. Após o encerramento da sessão pública do pregão, as empresa(s) vencedora(s) deverá(ao)
apresentar Proposta Reformulada, com os devidos valores unitários e totais de acordo com o
percentual de desconto finalizado fase de lances.
9. DOS PROCEDIMENTOS DO PREGÃO – ANÁLISE DOS DOCUMENTOS
9.1. Ao final da etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) procederá à abertura dos envelopes contendo os
documentos de habilitação de até 03 (três) propostas de menor preço para cada item/lote, para
confirmação das suas condições habilitatórias.
9.1.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação
exigida para habilitação, inclusive os documentos relativos à regularidade fiscal, mesmo que estes
apresentem alguma restrição.
9.1.2. Havendo alguma restrição nos documentos de regularidade fiscal da microempresa ou
empresa de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do
momento em que o licitante for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período a
critério da Administração, para a regularização da documentação, sob pena de decair do direito à
contratação. Os documentos relativos à regularidade fiscal são aqueles previstos no art. 29 da Lei

Federal 8.666/93.
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9.1.3. Ultrapassado o prazo previsto no subitem 9.1.2, o licitante decairá do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções prevista na Lei Federal nº 8.666/93, sendo facultado à Administração
convocar o licitante remanescente, na ordem de classificação para a assinatura do contrato ou,
ainda, revogar a licitação.
10. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
10.1. Para julgamento será adotado o CRITÉRIO MENOR PREÇO obtido através do MAIOR
PERCENTUAL DE DESCONTO POR LOTE, observadas as especificações e demais condições
estabelecidas neste Edital.
10.2. Terminada a sessão, o(a) Pregoeiro(a), a seu critério, concederá prazo de 1 (um) dia util para
que o vencedor apresente nova proposta de preços, nos mesmos moldes da primeira, procedendo aos
ajustes dos preços unitários de cada item, em conformidade com o percentual vencedor sobre cada
item. Os novos preços unitários não poderão ser superiores aos preços máximos do edital nem
superiores aos preços da proposta original do referido licitante, sob pena de desclassificação.
10.3. Para fins de homologação serão considerados preços unitários com até 02 (duas) casas
decimais, sendo descartadas as casas decimais excedentes, procedendo-se o devido ajuste no preço
unitário (eliminando-se as casas excedentes) e readequando o preço total do item.
10.4. Ao final da sessão, o(a) Pregoeiro(a) desclassificará as propostas que permanecerem com os
preços propostos acima do preço máximo previsto no Edital.
11. DOS RECURSOS
11.1. Não serão conhecidas as impugnações e 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.
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada, no final de cada Sessão, importará na preclusão
do direito de recurso.
11.2.1. Após a manifestação imediata, o licitante terá prazo de 03 (três) dias úteis para a
apresentação das razões de recurso, ficando desde logo intimados os demais licitantes para
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término de
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
11.2.2. A manifestação do recurso deverá ser, obrigatoriamente, registrada em ata, bem como
conter a síntese das razões do recorrente.
11.3. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo(a) licitante.
11.4. Os recursos contra decisões do(a) Pregoeiro(a) não terão efeito suspensivo.
11.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
12. CARACTERIZAÇÃO, DESCRIÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
12.1. Toda a caracterização, descrição e forma de execução do serviço consta detalhada no Termo de
Referência, que compõe o Anexo I deste Edital.
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13. DA HOMOLOGAÇÃO
13.1. Encerrada a etapa de recursos o(a) Pregoeiro(a) deverá emitir o relatório do certame, indicando
as ocorrências desde a sua abertura até o seu término, encaminhando-o à autoridade superior para
decisão final.
13.2. A autoridade superior decidirá sobre a homologação do certame, retornando o relatório ao(à)
Pregoeiro(a), para continuidade do processo, promovendo a divulgação do resultado do certame no
Jornal Oficial do Município.
14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1. A ata de registro de preços é um instrumento celebrado entre a Companhia Municipal de
Trânsito e Urbanização – CMTU-LD e o licitante que estabelece a preferência da prestação dos
serviços junto aos detentores dos preços registrados, na ordem classificatória. A minuta da ata de
registro de preços consta dos anexos deste Edital, do qual se torna parte integrante.
14.2. Fica dispensada a assinatura dos fornecedores e prestadores de serviços na ata de registro de
preços sendo que a ausência da assinatura não os desvincula do cumprimento de todas as condições
previstas neste Edital e seus anexos.
14.3. A ata de registro de preços deverá ser divulgada no Jornal Oficial do Município e por meio
eletrônico, momento o qual terá sua vigência iniciada que se estenderá pelo período determinado
neste Edital, podendo este prazo ser prorrogado pelo período determinado em legislação desde que
devidamente acordado entre as partes.
14.4. Os fornecedores de bens ou prestadores de serviços incluídos na ata de registro de preços
estarão obrigados a celebrar os contratos que poderão advir, nas condições estabelecidas neste Edital,
seus anexos e na própria ata.
14.5. A existência de preços registrados não obriga a CMTU-LD a firmar as contratações que deles
poderão advir, ficando-lhe facultada utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro à preferência de contratação em igualdade de
condições.
14.6. Quando o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o Órgão Gerenciador
deverá:
I.
Convocar o fornecedor do bem ou prestador do serviço visando à negociação para a
redução de preços e sua adequação ao mercado;
II.
Liberar o fornecedor do bem ou prestador do serviço do compromisso assumido, e
cancelar o seu registro, quando frustrada a negociação, respeitados os contratos já
firmados;
III. Convocar os demais fornecedores ou prestadores de serviços, visando igual oportunidade
de negociação.
14.7. Quando não houver êxito nas negociações para a readequação de preços, o Órgão Gerenciador
cancelará o preço do bem ou do serviço registrado, publicando ATA COMPLEMENTAR da decisão.
14.8. O fornecedor do bem ou prestador do serviço terá seu preço registrado cancelado quando:
I.
Descumprir as condições da ata de registro de preços;
II.
Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar a Nota de Empenho, no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
III. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
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For suspenso ou declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos
termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

14.9. O cancelamento do preço registrado, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será
formalizado por decisão da autoridade competente do Órgão Gerenciador e publicado no Jornal Oficial
do Município e por meios eletrônicos.
14.10. O fornecedor do bem ou prestador do serviço poderá solicitar o cancelamento do seu preço
registrado na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução
contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
15. DA CONVOCAÇÃO PARA FORNECIMENTO E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. A convocação para a prestação dos serviços se dará a partir do recebimento da Nota de
Empenho/Pedido de Compra pelo fornecedor, momento o qual passará a ser contado o prazo para a
entrega prevista neste instrumento editalício.
15.2. As Notas de Empenho/Pedido de Compra conterão:
I.
O objeto e seus elementos característicos, inclusive quantidades;
II.
O preço unitário;
III. Dotação orçamentária, com fonte de recursos (quando houver); e
IV.
A indicação do respectivo processo licitatório.
15.3. O descumprimento das obrigações assumidas em razão desta licitação e das obrigações
descritas no contrato sujeitará a(s) licitante(s) adjudicatária(s), garantida a prévia defesa, às sanções
descritas na Cláusula Sexta do Termo de Referência - ANEXO I deste instrumento.
15.4. As sanções de multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais, facultada a
defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da notificação.
15.5. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras,
previstas nas Leis nº 8.666/1993 e n.º10.520/2002, inclusive a responsabilização da licitante
vencedora por eventuais perdas e danos causados à CMTU-LD.
15.6. Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na execução do serviço
advier de caso fortuito ou de força maior.
16. QUALIDADE DOS SERVIÇOS/PRODUTOS
16.1. O(s) serviço(s)/produto(s) a ser(em) fornecido(s) deverá(ão) ser de boa qualidade, obedecer às
normas e padrões da ABNT/NBR e INMETRO, atender eficazmente às finalidades que dele(s)
naturalmente se espera, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor e, quando for o
caso, atender às legislações específicas das Agências Reguladoras, do Ministério da Saúde e do
Ministério da Agricultura.
17. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
17.1. O recebimento dos serviços será efetuado pela Diretoria de Operações.
17.2. O Diretor Presidente designará funcionário(s) para acompanhar(em) e fiscalizar(em) o fiel
cumprimento da prestação dos serviços no cumprimento de suas obrigações.
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17.3. Os serviços serão recebidos:
a) Provisoriamente, no ato da realização, para efeito de posterior verificação da conformidade
dos mesmos com as condições do edital; e
b) Definitivamente, com o aceite da Nota Fiscal/Fatura, mediante termo de recebimento
definitivo, após verificar se os serviços prestados relativos às ordens de serviços atenderam
todas as condições exigidas no edital e na Ata de Registro de Preço.
18. DO PAGAMENTO
18.1. Após o recebimento definitivo a ser dado nos termos do inciso II do art. 73 da Lei nº 8.666/93
a Nota Fiscal/Fatura será encaminhada para os procedimentos de pagamento. A CMTU-LD efetuará o
pagamento em até 20 (vinte) dias corridos após o recebimento definitivo.
18.2. A Nota Fiscal/Fatura que for apresentada com erro será devolvida ao fornecedor/prestador,
para retificação ou substituição, sendo que os trâmites para o pagamento reiniciarão a partir da data
de sua reapresentação.
18.3. O pagamento será efetuado após a comprovação de que o fornecedor/prestador de serviços se
encontra em dia com o INSS e FGTS, mediante consulta “ on-line” ao sistema de controle da Caixa
Econômica Federal e Instituto Nacional do Seguro Social.
18.4. O pagamento se dará exclusivamente por meio de depósito bancário, preferencialmente em
conta da Caixa Econômica Federal, não sendo admitida a cobrança via boleto bancário.
19. DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1. 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. 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. A CMTU-LD poderá, ainda,
prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.
19.2. 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 ou do
pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
19.3. É facultado ao(à) Pregoeiro(a), ou à autoridade a ele(a) 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
pelo(a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação e/ou inabilitação.
19.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos. Só se iniciam e vencem os prazos referidos
neste subitem em dia de expediente no órgão.
19.5. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro 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.
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19.6. A homologação de resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
19.7. 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.
19.8. As normas que disciplinam este Pregão 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.
19.9. A empresa que protocolar seus envelopes antes de iniciar o credenciamento poderá participar
normalmente da licitação, desde que não traga prejuízo ao regular andamento da Sessão Pública.
19.10. 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.
19.11. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo(a) Pregoeiro(a).
19.12. A participação do(a) licitante neste Pregão implica em aceitação de todos os termos deste
Edital.
19.13. Quaisquer informações, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por servidores da
CMTU-LD, inclusive membros da equipe de apoio, não serão considerados nem aceitos como
argumentos para impugnações, reclamações, reivindicações, etc., por parte dos licitantes.
19.14. Quaisquer informações complementares sobre o presente Edital e seus anexos poderão ser
obtidas pelo e-mail licita@cmtuld.com.br.
Londrina-PR, 20 de fevereiro de 2019.

Marcelo Baldassarre Cortez
DIRETOR PRESIDENTE

Marcio Tokoshima
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA – ÁREA A – LOTE 1
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.

1.1.

O presente termo de referência tem por finalidade, definir elementos que norteiem a
contratação de empresa para execução de serviço de desobstrução e limpeza de bocas de
lobo, trechos e ramais de galerias de águas pluviais com utilização de caminhão de
hidrojateamento e sucção no Município de Londrina, Área A, de acordo com planilha
orçamentária e especificações técnicas fornecidas.
A contratada responsável pela execução do serviço deverá fornecer todos os materiais, mãode-obra, veículos e equipamentos necessários para a completa execução dos serviços.

1.2.

2.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA.

2.1.

O Decreto Municipal n.º 56 de 15 de janeiro de 2019, que regulamenta os serviços de
limpeza urbana atribuiu à CMTU-LD os serviços objetos desse Termo de Referência.
A contratação dos serviços faz-se necessária em virtude do acúmulo de sujeiras e entulhos
existentes em grande parte das bocas de lobo, trechos e ramais de galerias de águas pluviais,
impedindo o escoamento da água, principalmente no período de chuvas quando a água se
acumula rapidamente, alagando parcialmente as vias públicas e ainda invadindo calçadas,
terrenos e moradia de munícipes.
Além disso, o acúmulo de água da chuva provocado pela dificuldade de escoamento propicia
a danificação do asfalto das vias públicas, consequentemente dificultando a trafegabilidade
de veículos e pedestres, exigindo manutenção e causando prejuízos ao erário público.

2.2.

2.3.

3 – CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO PARA EXECUÇÃO
3.1 –

O prazo para contratação dos serviços deste Termo de Referência é de 12 (doze) meses
contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.

3.2 –

A CONTRATANTE esclarece e evidencia que a contração dos itens trata-se de Contratação por
Estimativa, e que podem ou não serem adquirido em sua totalidade. A prestação dos serviços
se dará a medida de sua necessidade, assim como seu respectivo pagamento, estrito ao
serviço executado, não gerando, em nenhum momento, compromisso, expectativa ou valor
devido pela CONTRATANTE à CONTRATADA sem que haja a realização do serviço prestado.
Os itens serão solicitados gradativamente pela CONTRATANTE, podendo ser requisitados a
qualquer momento durante a vigência da Ata de Registro de Preços, dentro dos limites
contratados.

3.3 –

4. CLÁUSULA QUARTA – DA ÁREA DO LOTE, QUANTITATIVOS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1.

Área do Lote 1
a.
A área definida para execução dos serviços é a área denominada como “Área A” do
Anexo II.
b.
Competirá a CONTRATANTE definir o cronograma e prioridades nos atendimentos.
4.2.
Foram estimados os seguintes serviços e quantitativos para execução no lote 1:
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SERVIÇOS

Desobstrução e limpeza de boca de lobo padrão pml
90x80x110 cm, com utilização de caminhão de
hidrojateamento e sucção

QUANT.

UNID.

6.000

UNID.

2

Desobstrução e limpeza de tubulação de águas pluviais, com diâmetro
30cm, com utilização de caminhão de hidrojateamento e sucção.

3.000

m

3

Desobstrução e limpeza de tubulação de águas pluviais, com diâmetro
40cm, com utilização de caminhão de hidrojateamento e sucção.

31.000

m

4

Desobstrução e limpeza de tubulação de águas pluviais, com diâmetro
50cm, com utilização de caminhão de hidrojateamento e sucção.

1.000

m

5

Desobstrução e limpeza de tubulação de águas pluviais, com diâmetro
60cm, com utilização de caminhão de hidrojateamento e sucção.

4.000

m

6

Transporte de resíduos de desobstrução e limpeza de galerias pluviais
dmt 14km

105.000

m3xkm

7

Taxa de destinação ambiental de resíduos de desobstrução e limpeza
de galerias pluviais

7.500

m3

4.3.

Caracterização e descrição dos serviços a serem contratados:
a. CONVENÇÕES PRELIMINARES:
São de responsabilidade da Empreiteira o seguro de responsabilidade civil e fornecimento e
controle de uso dos equipamentos de proteção individual (EPI’s) dos funcionários.
A Empreiteira, ao apresentar o preço para este serviço, estará declarando e aceitando que:
Está ciente das recomendações constantes da presente especificação.
Está ciente das condições gerais dos locais dos serviços.
Os serviços serão pagos de acordo com o preço unitário estabelecido em contrato.
O serviço deverá ser dotado de dispositivos que garantam as condições adequadas de
segurança, incluindo sinalização de tráfego.
e) Correrão por conta da Empreiteira todas as taxas relativas à serviço junto aos órgãos
municipais, estaduais e federais.
f) O local do serviço deverá ser organizado e limpo, cabendo à Empreiteira manter estas
condições durante a execução do serviço, retirando quaisquer materiais, equipamentos,
entulhos e outros que não sejam necessários à sua execução.
g) A Empreiteira procederá a limpeza final do serviço, providenciando a remoção e destinação
ambiental adequada de detritos, devendo apresentar à CMTU-LD, Certificado de Destinação
do Resíduo, emitido pelo recebedor dos detritos.
h) O responsável técnico da Empreiteira deverá acompanhar constantemente os serviços sendo
exclusivamente com este os contatos técnicos da fiscalização.
i) O fato da existência da Fiscalização não diminui em nada a responsabilidade integral, técnica e
exclusiva da contratada.
j) Será de responsabilidade da Empreiteira a retirada e a recolocação de tampões de poços de
visita, e tampas e grelhas de bocas de lobo, necessárias à execução do serviço de desobstrução
e limpeza.
a)
b)
c)
d)
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b. CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA
Um sistema de drenagem urbana de águas pluviais é formado por estruturas e instalações
de engenharia destinadas à coleta, retenção temporária, escoamento, dissipação de energia e
disposição final das águas das chuvas.
São componentes típicos de um sistema de drenagem urbana de águas pluviais:
 Guia ou meio-fio: é a faixa longitudinal de separação do passeio com a rua;
 Sarjeta: é o canal situado entre a guia e a pista, destinada a coletar e conduzir as águas de escoamento







superficial até os pontos de coleta;
Bocas-de-lobo ou bueiros: são estruturas destinadas à captação das águas superficiais transportadas
pelas sarjetas, em geral situam-se sob o passeio ou sob a sarjeta;
Ramais: são condutos constituídos por tubos de concreto destinados ao transporte das águas captadas
nas bocas coletoras até os poços de visita. Podem possuir diâmetros de 300, 400, 500 e 600 milímetros;
Poços de visita: são câmaras situadas em pontos previamente determinados, destinados a permitir a
inspeção e limpeza dos condutos subterrâneos. O acesso aos poços de visita é feito com a remoção do
tampão de ferro fundido que se encontra nivelado com o pavimento;
Trecho de galeria: é a parte da tubulação da galeria situada entre dois poços de visita consecutivos;
Caixas de ligação: são câmaras construídas em concreto ou alvenaria de tijolos para interligar ramais e
trechos de galerias, mas que não dispõem de tampão para inspeção;
Bacias de amortecimento: são grandes reservatórios construídos para o armazenamento temporário das
chuvas, que liberam esta água acumulada de forma gradual.

Figura 1 - BL: Boca de Lobo - CL: Caixa de Ligação – PV: Poço de Visita.
c. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA
O serviço deverá ser executado nas seguintes etapas e condições:
1. A Empreiteira deverá coletar diariamente os endereços e roteiros de execução com a
Fiscalização;
2. Em seguida, fazer o deslocamento com os veículos (caminhão de hidrojateamento e caminhão
pipa) e equipe operacional até o local inicial do roteiro diário fornecido pela Fiscalização;
3. Ao chegar no local do serviço a Empreiteira deverá providenciar a sinalização de segurança
para prevenir acidentes com veículos e pedestres, incluindo a placa do Anexo I.
4. Em seguida, a equipe de trabalho deverá proceder com a abertura dos elementos de
drenagem (bocas de lobo e poços de visita);
5. Em seguida será necessário inspecionar e identificar o componente da galeria que se encontra
obstruído;
6. Após o diagnóstico da situação, com o auxílio do caminhão de hidrojateamento, deve-se
remover a sujeira dos ramais e/ou bocas de lobo através da aplicação de jato de água de alta
pressão.
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7. Ao executar o hidrojateamento, caixas de ligação sem acesso para inspeção podem ser
encontradas ao longo da rede, as quais podem impossibilitar a desobstrução completa. Neste
caso, a Fiscalização deverá ser notificada de imediato para que o Município providencie a
execução de poços de visita no local, para continuidade da limpeza e desobstrução.
8. Todo resíduo proveniente da limpeza e desobstrução deverá ser aspirado pelo caminhão e
acumulado no seu reservatório.
9. Os resíduos provenientes da limpeza e armazenados no caminhão de hidrojateamento
deverão ser destinados a locais adequados para a coleta e tratamento.
10. Após a execução da desobstrução, todas as tampas e tampões retirados, devem ser
reinstalados, deixando os elementos de drenagem em seu estado original e em boas condições
de operação.
11. Possíveis quebras de tampas poderão serão necessárias para acessar os locais de obstrução e
este procedimento deve ser informado à Fiscalização para posterior reposição pelo Município.
12. Todo o trabalho deve ser acompanhado de caminhão pipa, para reabastecimento do
reservatório de água do caminhão de hidrojateamento e para realizar a limpeza ao final do
serviço de desobstrução.
13. Ao final de cada operação de desobstrução e limpeza, a Fiscalização fará o apontamento das
quantidades executadas para fins de liberação posterior do pagamento da medição.
d. DAS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS VEÍCULOS
a. O caminhão de hidrojateamento e sucção deverá permitir a sucção de materiais secos,
líquidos e pastosos, possuir mangote de sucção em 10” e ter capacidade total de no mínimo,
15.000 kg.
b. Todos os veículos utilizados para execução dos serviços deverão ser identificados com
adesivos, conforme modelo a ser definido pela CMTU-LD.
e. DISPOSIÇÕES FINAIS
Durante todo período de execução do serviço deverão ser tomados cuidados para a
proteção contra danos ambientais decorrentes das operações contratadas. Será exclusivamente da
Empreiteira a responsabilidade por prejuízos com acidentes e eventuais danos ambientais.
Em todos os locais de serviço a Empreiteira deverá manter sinalização de segurança para
prevenir acidentes com veículos e pedestres solicitando, se for necessário, o apoio da fiscalização
de trânsito da CMTU – Companhia Municipal de Trânsito e Urbanismo.
5. CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
5.1.

Obrigações da Contratada quanto à EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
a.
Os serviços deverão ser executados conforme ordens de serviço a serem expedidas
pela CONTRATANTE.
b.
Providenciar a imediata correção das deficiências suscitadas pelo Fiscal do Contrato.
c.
A CONTRATADA não poderá, em hipótese alguma, interromper os serviços por
motivo de quebra ou falta de veículo/equipamento, devendo providenciar a imediata
reposição do mesmo.
d.
Prover toda a mão de obra, materiais, máquinas, veículos/equipamentos e
ferramentas convencionais ou especiais, necessários à total e perfeita execução dos serviços
objeto da contratação, através de profissionais habilitados e qualificados;
e.
Impedir terminantemente os empregados de ingerirem bebidas alcoólicas em
serviço, bem como, solicitar ou receber gorjetas ou donativos de qualquer espécie;
f.
Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seu pessoal no local dos serviços;
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g.
Apresentar, nos locais e horários de trabalho, os funcionários obrigatoriamente
asseados e uniformizados. Os funcionários deverão utilizar-se de equipamentos de proteção
individual/coletivo e se fizerem necessários para o perfeito atendimento às normas de
higiene e segurança do trabalho e a execução dos serviços.
h.
É vedado à CONTRATADA proceder a alterações, remanejamentos ou quaisquer
outras formas de mudanças, independentemente da denominação utilizada, que
efetivamente venham a trazer alterações nos planos, em qualquer de suas formas ou
características sem prévia aprovação e autorização da CONTRATANTE, sob pena de nulidade
do ato e das sanções previstas neste Edital, ou outras previstas em legislações próprias,
respondendo a CONTRATADA civil e criminalmente pelo ato verificado.
i.
Designar e informar a CONTRATANTE, através de protocolo na sede da CMTU, no ato
da assinatura da ata de registro de preços, um profissional designado pela CONTRATADA,
com telefone prefixo 43, que exercerá as funções de preposto no Município de Londrina, o
qual se reportará diretamente ao Fiscal do contrato, visando acompanhar e responder pela
execução do mesmo. No caso da substituição desse profissional, a CONTRATADA deverá
informar imediatamente a CONTRATANTE;
j.
Afim de, poder contar com os serviços em caráter emergencial por consequência de
eventos climáticos extremos, como vendavais, enchentes, etc., a CONTRATADA deverá
disponibilizar equipes de trabalho para atendimento de emergências, independente do dia e
horário, em qualquer local no município de Londrina e seus distritos, as quais deverão ser
acionadas ou deslocadas do cronograma de trabalho, de forma imediata, conforme
determinações da CONTRATANTE e, toda vez que a Defesa Civil necessitar a desobstrução de
vias públicas;
k.
Utilizar mão de obra especializada, os quais assegurem as condições necessárias ao
cumprimento das especificações do serviço elencadas neste Termo de Referência;
l.
Efetuar, de imediato, o afastamento de qualquer empregado cuja atuação,
permanência ou comportamento sejam julgados inconvenientes ou insatisfatórios ao bom
andamento dos serviços;
m.
Comunicar, por escrito, ao Fiscal do Contrato, a impossibilidade de execução de
qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
n.
Assumir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que
realizar, bem como pelos danos decorrentes da realização dos mesmos fornecer e manter
atualizada a relação de todo o seu efetivo destinado à prestação em tela (ficha de registro de
cada empregado);
o.
Assumir objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela execução
dos serviços, correndo por sua conta os ônus inerentes ao serviço prestado, tais como:
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributos, taxas, licenças, férias e documentos
concernentes ao contrato, inclusive seguros contra acidentes de trabalho, bem como de
indenizar todo e qualquer dano/prejuízo pessoal e material causados, voluntária ou
involuntariamente, por seus prepostos durante e/ou em consequência da execução dos
serviços contratados, providenciando, imediata reparação dos danos ou prejuízos impostos à
Contratante ou a Terceiros, inclusive, se houver, as despesas com custas judiciais e
honorários advocatícios;
p.
Manter seus empregados, enquanto permanecerem nas atividades inerentes ao
contrato, trajando uniformes com logotipo da Contratada;
q.
A Contratada deverá prever e alocar equipe, constituída por profissionais
devidamente treinados, dimensionada para a perfeita execução dos serviços;
r.
Emitir Relatório Mensal Final dos Serviços Prestados informando os tipos, os locais e
data de cada serviço executado para aprovação junto aos fiscais de contrato;
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5.2.

Obrigações da contratada quanto aos MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
a.
Utilizar materiais de boa qualidade, próprios para a atividade a ser desempenhada,
devidamente atestados pelos órgãos públicos de controle (Ministério da Agricultura, Inmetro
ou equivalente) e mão de obra especializada;
b.
A Contratada se comprometerá a manter as máquinas, equipamentos e seus
acessórios sempre em boas condições de conservação, uso e segurança, responsabilizandose por quaisquer danos decorrentes do uso indevido ou imperícia de seus prepostos,
substituindo imediatamente as que se apresentem danificadas ou defeituosas.

5.3.

Obrigações da contratada quanto ao PESSOAL.
a.
A prestação de serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da
Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinação direta.
b.
Quando da seleção de seu pessoal deverá adotar medidas que visem à contratação
de operários idôneos, a fim de atender às exigências de qualidade na prestação dos serviços;
c.
O CONTRATANTE, através de notificação por escrito, poderá exigir, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas o afastamento de qualquer funcionário ou prestador de serviços da
CONTRATADA que considere inconveniente à perfeita execução dos serviços contratados. Em
caso de dispensa não caberá ao CONTRATANTE, qualquer ônus ou responsabilidade.

5.4.

Obrigações da contratada quanto a SEGURANÇA.
a.
Tomar todas as providências no sentido de serem cumpridas, rigorosamente, por
seus empregados e prestadores de serviços, as normas de higiene e de segurança do
trabalho vigentes;
b. Manter seus(s) empregados(s) devidamente registrados(s) e segurados(s) contra acidentes
de trabalho, de acordo como os preceitos legais vigentes (Lei 6514/77 – Portaria 3214/78);
c.
Manter ativa e operante a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA),
seguindo os preceitos legais da NR-5, se aplicável;
d.
Se aplicável, promover a integração das CIPA’s das partes envolvidas na contratação
dos serviços, envolvendo todas as empresas subcontratadas, se cláusula específica contratual
permitir;
e.
Seguir e cumprir as normas de segurança do trabalho, sob única e exclusiva
responsabilidade, fornecendo e obrigando seus empregados a utilizarem Equipamento de
Proteção Individual e uniformes que se fizerem necessários no exercício de suas funções;
f.
Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho ocorridos na execução dos
serviços contratados.
g.
Fornecer a seus empregados todo o ferramental, equipamentos, materiais de
consumo, EPI’s e EPC’s necessários à execução dos trabalhos;
h.
Obedecer às normas de segurança e medicina do trabalho para esse tipo de
atividade, ficando por sua conta o fornecimento dos Equipamentos de Proteção Individual –
EPI e Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC, antes do início da execução dos serviços;
i.
Responsabilizar-se sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos na execução dos
serviços contratados;

5.5.

Obrigações da contratada quanto a ENCARGOS.
a.
A CONTRATADA responderá por todas as despesas e obrigações relativas a
recrutamento, salário, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, adicionais, horas
extras, vale transporte, veículo adequado para os deslocamentos até as frentes de trabalho
vale alimentação, cesta básica, alojamento, assistência médica, seguro contra acidentes e
quaisquer implicações da natureza trabalhista e, notadamente, pelo fiel cumprimento dos
dispositivos da Consolidação das Leis de Trabalho e legislação correlata.
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b.
A CONTRATADA será a única responsável pelos pagamentos de indenizações
decorrentes de acidentes, atos ou fatos causados pela CONTRATADA, através de seus
veículos/ equipamentos, empregados ou de pessoal contratado, que provoque danos ou
prejuízos pessoais ou materiais, à CONTRATANTE, a terceiros ou à população.
c.
Responsabilizar-se pelo pagamento dos encargos fiscais, tributários, sociais,
trabalhistas, previdenciários e outros que resultem dos compromissos assumidos diante da
contratação;
d.
Não obstante aos procedimentos administrativos e contratuais citados no item retro,
ainda que adotadas tais medidas, não caberá, em qualquer hipótese, ao CONTRATANTE,
qualquer responsabilidade previdenciária com relação aos empregados e prestadores de
serviços da CONTRATADA.
e.
O CONTRATANTE não assumirá a responsabilidade pelo pagamento de impostos e
encargos que competirem à CONTRATADA, nem se obrigará a fazer-lhes restituições ou
reembolsos de valores principais e acessórios que esta depender com esses pagamentos.
6. CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES.
O descumprimento das obrigações assumidas em razão desta licitação e das obrigações
descritas no contrato sujeitará a(s) licitante(s) adjudicatária(s), garantida a prévia defesa, às
seguintes sanções:
6.1.
Advertência;
6.2.
Multa;
a.
A inexecução total do objeto será caracterizada após 30 dias de atraso e terá como
multa indenizatória o valor de 30% sobre o valor total da ata de registro de preços.
b. As inexecuções parciais serão multadas, tendo por base as seguintes classificações, para:
a1. Penalidades Leves: 10,00 % (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida;
a2. Penalidades Médias: 20,00 % (vinte por cento) sobre o valor total da sobre o valor da
parcela inadimplida;
a3. Penalidades Graves: 30,00 % (trinta por cento) sobre o valor da parcela inadimplida;
b.
Entende-se por parcela inadimplida o valor do serviço multiplicado pelo quantitativo
de unidade ou metragem prejudicada pelo cometimento da infração.
c.
As atividades a serem classificadas conforme a alínea a do inciso 6.2. serão
observadas no QUADRO 1 - DAS PENALIDADES DE CAMPO.

QUADRO 1 – DAS PENALIDADES DE CAMPO
Para efeitos de aplicação de MULTA, as infrações são atribuídos graus, incidentes
sobre o valor contratual mensal vigente na data da ocorrência do fato:

GRAU
1
2
3

CATEGORIA
Leve
Média
Grave
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INFRAÇÕES PASSÍVEIS DE MULTA
INFRAÇÃO – DEIXAR DE:

GRAU

b1. Manter caminhão hidrojateamento e sucção
b2. Manter caminhão pipa
b3. Manter os funcionários necessários para execução dos
serviços
b4. Iniciar os serviços da ordem de serviço no prazo
determinado
b5. Usar EPI´s e EPC´s
b6. Substituir empregado que se apresentar sem uniforme
b7. Substituir empregado que se apresente com o uniforme
sujo, rasgado ou em condições de uso inadequadas
b8. Substituir empregado que apresentar conduta inadequada
b9. Executar os serviços sem previa autorização da CMTU
b10. Manter o local limpo e organizado
b11. Deixar de realizar a limpeza final do serviço
b12. Providenciar a remoção e destinação ambiental
adequada dos detritos
b13. Deixar de efetuar sinalização de segurança para prevenir
acidentes com veículos e pedestres
b14. Deixar de reinstalar tampas e tampões retirados
b15. Deixar de informar à fiscalização do contrato a quebra de
tampas durante a execução dos serviços

3
3
3
2
2
2
1
2
3
2
2
3
3
3
2

6.2.1. As sanções de multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais, facultada a
defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da
notificação.
6.2.2. Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na execução do serviço
advier de caso fortuito ou de força maior.
6.2.3. Poderão ser aplicadas multas conforme alínea b, do item 6.2., sobre outras infrações que não
estejam previstas no quadro acima, sejam elas operacionais ou contratuais, tais como atraso
na execução do serviço, atraso na entrega de documentações exigidas, ausências de
certidões válidas, entre outras. Nesse caso, a gravidade da penalidade será definida a critério
da autoridade competente.
6.3.
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
6.4.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação,
na forma da lei;
6.4.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a ata de
registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido
de licitar e de contratar com a Administração Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos,
sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais;
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A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de
outras, previstas na Lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por
eventuais perdas e danos causados à CMTU-LD.
Contar-se-á o prazo a partir do término da data fixada para a execução contratual, ou após o
prazo concedido às correções, quando o objeto licitado estiver em desacordo com as
especificações requeridas. A partir do trigésimo primeiro dia de atraso na execução o objeto
não será mais recebido, salvo se houver a apresentação de justificativa com documentos
comprobatórios que seja devidamente aceita pela CMTU-LD. No caso do não aceite da
justificativa, a CMTU-LD poderá convocar os classificados remanescentes para prestação dos
serviços;
A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de
outras, previstas na Lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por
eventuais perdas e danos causados à CMTU-LD.
Londrina, 23 de janeiro de 2019.
Responsável pela Elaboração

Cristiano Luiz Bragatto Rodrigues
Assessor Técnico

Responsável pela Aprovação

Márcio Tokoshima
Diretor de Operações
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ANEXO I . PLACA DE SINALIZAÇÃO

Dimensões . 1,00 m x 0,70 m
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ANEXO II . ÁREA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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TERMO DE REFERÊNCIA – ÁREA B – LOTE 2
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.

1.1.

O presente termo de referência tem por finalidade, definir elementos que norteiem a
contratação de empresa para execução de serviço de desobstrução e limpeza de bocas de
lobo, trechos e ramais de galerias de águas pluviais com utilização de caminhão de
hidrojateamento e sucção no Município de Londrina, Área B, de acordo com planilha
orçamentária e especificações técnicas fornecidas.
A contratada responsável pela execução do serviço deverá fornecer todos os materiais, mãode-obra, veículos e equipamentos necessários para a completa execução dos serviços.

1.2.

2.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA.

2.1.

O Decreto Municipal n.º 56 de 15 de janeiro de 2019, que regulamenta os serviços de
limpeza urbana atribuiu à CMTU-LD os serviços objetos desse Termo de Referência.
A contratação dos serviços faz-se necessária em virtude do acúmulo de sujeiras e entulhos
existentes em grande parte das bocas de lobo, trechos e ramais de galerias de águas pluviais,
impedindo o escoamento da água, principalmente no período de chuvas quando a água se
acumula rapidamente, alagando parcialmente as vias públicas e ainda invadindo calçadas,
terrenos e moradia de munícipes.
Além disso, o acúmulo de água da chuva provocado pela dificuldade de escoamento propicia
a danificação do asfalto das vias públicas, consequentemente dificultando a trafegabilidade
de veículos e pedestres, exigindo manutenção e causando prejuízos ao erário público.

2.2.

2.3.

3 – CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO PARA EXECUÇÃO
3.1 –

O prazo para contratação dos serviços deste Termo de Referência é de 12 (doze) meses
contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.

3.2 –

A CONTRATANTE esclarece e evidencia que a contração dos itens trata-se de Contratação por
Estimativa, e que podem ou não serem adquirido em sua totalidade. A prestação dos serviços
se dará a medida de sua necessidade, assim como seu respectivo pagamento, estrito ao
serviço executado, não gerando, em nenhum momento, compromisso, expectativa ou valor
devido pela CONTRATANTE à CONTRATADA sem que haja a realização do serviço prestado.
Os itens serão solicitados gradativamente pela CONTRATANTE, podendo ser requisitados a
qualquer momento durante a vigência da Ata de Registro de Preços, dentro dos limites
contratados.

3.3 –

4. CLÁUSULA QUARTA – DA ÁREA DO LOTE, QUANTITATIVOS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1.

Área do Lote 2
a.
A área definida para execução dos serviços é a área denominada como “Área B” do
Anexo II.
b.
Competirá a CONTRATANTE definir o cronograma e prioridades nos atendimentos.
4.2.

Foram estimados os seguintes serviços e quantitativos para execução no lote 2:
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SERVIÇOS
Desobstrução e limpeza de boca de lobo padrão pml
90x80x110 cm, com utilização de caminhão de
hidrojateamento e sucção

QUANT. UNID.

6.000

UNID.

2

Desobstrução e limpeza de tubulação de águas pluviais,
com diâmetro 30cm, com utilização de caminhão de
hidrojateamento e sucção.

3.000

m

3

Desobstrução e limpeza de tubulação de águas pluviais,
com diâmetro 40cm, com utilização de caminhão de
hidrojateamento e sucção.

31.000

m

4

Desobstrução e limpeza de tubulação de águas pluviais,
com diâmetro 50cm, com utilização de caminhão de
hidrojateamento e sucção.

1.000

m

5

Desobstrução e limpeza de tubulação de águas pluviais,
com diâmetro 60cm, com utilização de caminhão de
hidrojateamento e sucção.

4.000

m

6

Transporte de resíduos de desobstrução e limpeza de
galerias pluviais dmt 14km

7

Taxa de destinação ambiental de resíduos de
desobstrução e limpeza de galerias pluviais

105.000 m3xkm

7.500

m3

4.3.

Caracterização e descrição dos serviços a serem contratados:
a. CONVENÇÕES PRELIMINARES:
São de responsabilidade da Empreiteira o seguro de responsabilidade civil e fornecimento e
controle de uso dos equipamentos de proteção individual (EPI’s) dos funcionários.
A Empreiteira, ao apresentar o preço para este serviço, estará declarando e aceitando que:
k)
l)
m)
n)
o)
p)

q)

r)
s)

Está ciente das recomendações constantes da presente especificação.
Está ciente das condições gerais dos locais dos serviços.
Os serviços serão pagos de acordo com o preço unitário estabelecido em contrato.
O serviço deverá ser dotado de dispositivos que garantam as condições adequadas de
segurança, incluindo sinalização de tráfego.
Correrão por conta da Empreiteira todas as taxas relativas à serviço junto aos órgãos
municipais, estaduais e federais.
O local do serviço deverá ser organizado e limpo, cabendo à Empreiteira manter estas
condições durante a execução do serviço, retirando quaisquer materiais, equipamentos,
entulhos e outros que não sejam necessários à sua execução.
A Empreiteira procederá a limpeza final do serviço, providenciando a remoção e destinação
ambiental adequada de detritos, devendo apresentar à CMTU-LD, Certificado de Destinação
do Resíduo, emitido pelo recebedor dos detritos.
O responsável técnico da Empreiteira deverá acompanhar constantemente os serviços sendo
exclusivamente com este os contatos técnicos da fiscalização.
O fato da existência da Fiscalização não diminui em nada a responsabilidade integral, técnica e
exclusiva da contratada.
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Será de responsabilidade da Empreiteira a retirada e a recolocação de tampões de poços de
visita, e tampas e grelhas de bocas de lobo, necessárias à execução do serviço de desobstrução
e limpeza.

b. CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA
Um sistema de drenagem urbana de águas pluviais é formado por estruturas e instalações
de engenharia destinadas à coleta, retenção temporária, escoamento, dissipação de energia e
disposição final das águas das chuvas.
São componentes típicos de um sistema de drenagem urbana de águas pluviais:
 Guia ou meio-fio: é a faixa longitudinal de separação do passeio com a rua;
 Sarjeta: é o canal situado entre a guia e a pista, destinada a coletar e conduzir as águas de
escoamento superficial até os pontos de coleta;
 Bocas-de-lobo ou bueiros: são estruturas destinadas à captação das águas superficiais
transportadas pelas sarjetas, em geral situam-se sob o passeio ou sob a sarjeta;
 Ramais: são condutos constituídos por tubos de concreto destinados ao transporte das águas
captadas nas bocas coletoras até os poços de visita. Podem possuir diâmetros de 300, 400, 500
e 600 milímetros;
 Poços de visita: são câmaras situadas em pontos previamente determinados, destinados a
permitir a inspeção e limpeza dos condutos subterrâneos. O acesso aos poços de visita é feito
com a remoção do tampão de ferro fundido que se encontra nivelado com o pavimento;
 Trecho de galeria: é a parte da tubulação da galeria situada entre dois poços de visita
consecutivos;
 Caixas de ligação: são câmaras construídas em concreto ou alvenaria de tijolos para interligar
ramais e trechos de galerias, mas que não dispõem de tampão para inspeção;
 Bacias de amortecimento: são grandes reservatórios construídos para o armazenamento
temporário das chuvas, que liberam esta água acumulada de forma gradual.

Figura 1 - BL: Boca de Lobo - CL: Caixa de Ligação – PV: Poço de Visita.

c. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA
O serviço deverá ser executado nas seguintes etapas e condições:
1. A Empreiteira deverá coletar diariamente os endereços e roteiros de execução com a
Fiscalização;
2. Em seguida, fazer o deslocamento com os veículos (caminhão de hidrojateamento e caminhão
pipa) e equipe operacional até o local inicial do roteiro diário fornecido pela Fiscalização;
3. Ao chegar no local do serviço a Empreiteira deverá providenciar a sinalização de segurança
para prevenir acidentes com veículos e pedestres, incluindo a placa do Anexo I.
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4. Em seguida, a equipe de trabalho deverá proceder com a abertura dos elementos de
drenagem (bocas de lobo e poços de visita);
5. Em seguida será necessário inspecionar e identificar o componente da galeria que se encontra
obstruído;
6. Após o diagnóstico da situação, com o auxílio do caminhão de hidrojateamento, deve-se
remover a sujeira dos ramais e/ou bocas de lobo através da aplicação de jato de água de alta
pressão.
7. Ao executar o hidrojateamento, caixas de ligação sem acesso para inspeção podem ser
encontradas ao longo da rede, as quais podem impossibilitar a desobstrução completa. Neste
caso, a Fiscalização deverá ser notificada de imediato para que o Município providencie a
execução de poços de visita no local, para continuidade da limpeza e desobstrução.
8. Todo resíduo proveniente da limpeza e desobstrução deverá ser aspirado pelo caminhão e
acumulado no seu reservatório.
9. Os resíduos provenientes da limpeza e armazenados no caminhão de hidrojateamento
deverão ser destinados a locais adequados para a coleta e tratamento.
10. Após a execução da desobstrução, todas as tampas e tampões retirados, devem ser
reinstalados, deixando os elementos de drenagem em seu estado original e em boas condições
de operação.
11. Possíveis quebras de tampas poderão serão necessárias para acessar os locais de obstrução e
este procedimento deve ser informado à Fiscalização para posterior reposição pelo Município.
12. Todo o trabalho deve ser acompanhado de caminhão pipa, para reabastecimento do
reservatório de água do caminhão de hidrojateamento e para realizar a limpeza ao final do
serviço de desobstrução.
13. Ao final de cada operação de desobstrução e limpeza, a Fiscalização fará o apontamento das
quantidades executadas para fins de liberação posterior do pagamento da medição.
d. DAS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS VEÍCULOS
a. O caminhão de hidrojateamento e sucção deverá permitir a sucção de materiais secos,
líquidos e pastosos, possuir mangote de sucção em 10” e ter capacidade total de no mínimo,
15.000 kg.
b. Todos os veículos utilizados para execução dos serviços deverão ser identificados com
adesivos, conforme modelo a ser definido pela CMTU-LD.
e. DISPOSIÇÕES FINAIS
Durante todo período de execução do serviço deverão ser tomados cuidados para a
proteção contra danos ambientais decorrentes das operações contratadas. Será exclusivamente da
Empreiteira a responsabilidade por prejuízos com acidentes e eventuais danos ambientais.
Em todos os locais de serviço a Empreiteira deverá manter sinalização de segurança para
prevenir acidentes com veículos e pedestres solicitando, se for necessário, o apoio da fiscalização
de trânsito da CMTU – Companhia Municipal de Trânsito e Urbanismo.
5. CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
5.1.

Obrigações da Contratada quanto à EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
a.
Os serviços deverão ser executados conforme ordens de serviço a serem expedidas
pela CONTRATANTE.
b.
Providenciar a imediata correção das deficiências suscitadas pelo Fiscal do Contrato.
c.
A CONTRATADA não poderá, em hipótese alguma, interromper os serviços por
motivo de quebra ou falta de veículo/equipamento, devendo providenciar a imediata
reposição do mesmo.

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

PREGÃO PRESENCIAL nº 041/2019-FUL
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 093/2019-FUL

28 de 45

d.
Prover toda a mão de obra, materiais, máquinas, veículos/equipamentos e
ferramentas convencionais ou especiais, necessários à total e perfeita execução dos serviços
objeto da contratação, através de profissionais habilitados e qualificados;
e.
Impedir terminantemente os empregados de ingerirem bebidas alcoólicas em
serviço, bem como, solicitar ou receber gorjetas ou donativos de qualquer espécie;
f.
Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seu pessoal no local dos serviços;
g.
Apresentar, nos locais e horários de trabalho, os funcionários obrigatoriamente
asseados e uniformizados. Os funcionários deverão utilizar-se de equipamentos de proteção
individual/coletivo e se fizerem necessários para o perfeito atendimento às normas de
higiene e segurança do trabalho e a execução dos serviços.
h.
É vedado à CONTRATADA proceder a alterações, remanejamentos ou quaisquer
outras formas de mudanças, independentemente da denominação utilizada, que
efetivamente venham a trazer alterações nos planos, em qualquer de suas formas ou
características sem prévia aprovação e autorização da CONTRATANTE, sob pena de nulidade
do ato e das sanções previstas neste Edital, ou outras previstas em legislações próprias,
respondendo a CONTRATADA civil e criminalmente pelo ato verificado.
i.
Designar e informar a CONTRATANTE, através de protocolo na sede da CMTU, no ato
da assinatura da ata de registro de preços, um profissional designado pela CONTRATADA,
com telefone prefixo 43, que exercerá as funções de preposto no Município de Londrina, o
qual se reportará diretamente ao Fiscal do contrato, visando acompanhar e responder pela
execução do mesmo. No caso da substituição desse profissional, a CONTRATADA deverá
informar imediatamente a CONTRATANTE;
j.
Afim de, poder contar com os serviços em caráter emergencial por consequência de
eventos climáticos extremos, como vendavais, enchentes, etc., a CONTRATADA deverá
disponibilizar equipes de trabalho para atendimento de emergências, independente do dia e
horário, em qualquer local no município de Londrina e seus distritos, as quais deverão ser
acionadas ou deslocadas do cronograma de trabalho, de forma imediata, conforme
determinações da CONTRATANTE e, toda vez que a Defesa Civil necessitar a desobstrução de
vias públicas;
k.
Utilizar mão de obra especializada, os quais assegurem as condições necessárias ao
cumprimento das especificações do serviço elencadas neste Termo de Referência;
l.
Efetuar, de imediato, o afastamento de qualquer empregado cuja atuação,
permanência ou comportamento sejam julgados inconvenientes ou insatisfatórios ao bom
andamento dos serviços;
m.
Comunicar, por escrito, ao Fiscal do Contrato, a impossibilidade de execução de
qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
n.
Assumir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que
realizar, bem como pelos danos decorrentes da realização dos mesmos fornecer e manter
atualizada a relação de todo o seu efetivo destinado à prestação em tela (ficha de registro de
cada empregado);
o.
Assumir objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela execução
dos serviços, correndo por sua conta os ônus inerentes ao serviço prestado, tais como:
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributos, taxas, licenças, férias e documentos
concernentes ao contrato, inclusive seguros contra acidentes de trabalho, bem como de
indenizar todo e qualquer dano/prejuízo pessoal e material causados, voluntária ou
involuntariamente, por seus prepostos durante e/ou em consequência da execução dos
serviços contratados, providenciando, imediata reparação dos danos ou prejuízos impostos à
Contratante ou a Terceiros, inclusive, se houver, as despesas com custas judiciais e
honorários advocatícios;
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p.
Manter seus empregados, enquanto permanecerem nas atividades inerentes ao
contrato, trajando uniformes com logotipo da Contratada;
q.
A Contratada deverá prever e alocar equipe, constituída por profissionais
devidamente treinados, dimensionada para a perfeita execução dos serviços;
r.
Emitir Relatório Mensal Final dos Serviços Prestados informando os tipos, os locais e
data de cada serviço executado para aprovação junto aos fiscais de contrato;
5.2.

Obrigações da contratada quanto aos MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
a.
Utilizar materiais de boa qualidade, próprios para a atividade a ser desempenhada,
devidamente atestados pelos órgãos públicos de controle (Ministério da Agricultura, Inmetro
ou equivalente) e mão de obra especializada;
b.
A Contratada se comprometerá a manter as máquinas, equipamentos e seus
acessórios sempre em boas condições de conservação, uso e segurança, responsabilizandose por quaisquer danos decorrentes do uso indevido ou imperícia de seus prepostos,
substituindo imediatamente as que se apresentem danificadas ou defeituosas.

5.3.

Obrigações da contratada quanto ao PESSOAL.
a.
A prestação de serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da
Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinação direta.
b.
Quando da seleção de seu pessoal deverá adotar medidas que visem à contratação
de operários idôneos, a fim de atender às exigências de qualidade na prestação dos serviços;
c.
O CONTRATANTE, através de notificação por escrito, poderá exigir, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas o afastamento de qualquer funcionário ou prestador de serviços da
CONTRATADA que considere inconveniente à perfeita execução dos serviços contratados. Em
caso de dispensa não caberá ao CONTRATANTE, qualquer ônus ou responsabilidade.

5.4.

Obrigações da contratada quanto a SEGURANÇA.
a.
Tomar todas as providências no sentido de serem cumpridas, rigorosamente, por
seus empregados e prestadores de serviços, as normas de higiene e de segurança do
trabalho vigentes;
b. Manter seus(s) empregados(s) devidamente registrados(s) e segurados(s) contra acidentes
de trabalho, de acordo como os preceitos legais vigentes (Lei 6514/77 – Portaria 3214/78);
c.
Manter ativa e operante a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA),
seguindo os preceitos legais da NR-5, se aplicável;
d.
Se aplicável, promover a integração das CIPA’s das partes envolvidas na contratação
dos serviços, envolvendo todas as empresas subcontratadas, se cláusula específica contratual
permitir;
e.
Seguir e cumprir as normas de segurança do trabalho, sob única e exclusiva
responsabilidade, fornecendo e obrigando seus empregados a utilizarem Equipamento de
Proteção Individual e uniformes que se fizerem necessários no exercício de suas funções;
f.
Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho ocorridos na execução dos
serviços contratados.
g.
Fornecer a seus empregados todo o ferramental, equipamentos, materiais de
consumo, EPI’s e EPC’s necessários à execução dos trabalhos;
h.
Obedecer às normas de segurança e medicina do trabalho para esse tipo de
atividade, ficando por sua conta o fornecimento dos Equipamentos de Proteção Individual –
EPI e Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC, antes do início da execução dos serviços;
i.
Responsabilizar-se sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos na execução dos
serviços contratados;
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Obrigações da contratada quanto a ENCARGOS.
a.
A CONTRATADA responderá por todas as despesas e obrigações relativas a
recrutamento, salário, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, adicionais, horas
extras, vale transporte, veículo adequado para os deslocamentos até as frentes de trabalho
vale alimentação, cesta básica, alojamento, assistência médica, seguro contra acidentes e
quaisquer implicações da natureza trabalhista e, notadamente, pelo fiel cumprimento dos
dispositivos da Consolidação das Leis de Trabalho e legislação correlata.
b.
A CONTRATADA será a única responsável pelos pagamentos de indenizações
decorrentes de acidentes, atos ou fatos causados pela CONTRATADA, através de seus
veículos/ equipamentos, empregados ou de pessoal contratado, que provoque danos ou
prejuízos pessoais ou materiais, à CONTRATANTE, a terceiros ou à população.
c.
Responsabilizar-se pelo pagamento dos encargos fiscais, tributários, sociais,
trabalhistas, previdenciários e outros que resultem dos compromissos assumidos diante da
contratação;
d.
Não obstante aos procedimentos administrativos e contratuais citados no item retro,
ainda que adotadas tais medidas, não caberá, em qualquer hipótese, ao CONTRATANTE,
qualquer responsabilidade previdenciária com relação aos empregados e prestadores de
serviços da CONTRATADA.
e.
O CONTRATANTE não assumirá a responsabilidade pelo pagamento de impostos e
encargos que competirem à CONTRATADA, nem se obrigará a fazer-lhes restituições ou
reembolsos de valores principais e acessórios que esta depender com esses pagamentos.

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES.
O descumprimento das obrigações assumidas em razão desta licitação e das obrigações
descritas no contrato sujeitará a(s) licitante(s) adjudicatária(s), garantida a prévia defesa, às
seguintes sanções:
6.1.
Advertência;
6.2.
Multa;
a.
A inexecução total do objeto será caracterizada após 30 dias de atraso e terá como
multa indenizatória o valor de 30% sobre o valor total da ata de registro de preços.
b. As inexecuções parciais serão multadas, tendo por base as seguintes classificações, para:
a1. Penalidades Leves: 10,00 % (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida;
a2. Penalidades Médias: 20,00 % (vinte por cento) sobre o valor total da sobre o valor da
parcela inadimplida;
a3. Penalidades Graves: 30,00 % (trinta por cento) sobre o valor da parcela inadimplida;
b.
Entende-se por parcela inadimplida o valor do serviço multiplicado pelo quantitativo
de unidade ou metragem prejudicada pelo cometimento da infração.
c.
As atividades a serem classificadas conforme a alínea a do inciso 6.2. serão
observadas no QUADRO 1 - DAS PENALIDADES DE CAMPO.
QUADRO 1 – DAS PENALIDADES DE CAMPO
Para efeitos de aplicação de MULTA, as infrações são atribuídos graus, incidentes
sobre o valor contratual mensal vigente na data da ocorrência do fato:
GRAU
1
2
3

CATEGORIA
Leve
Média
Grave
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INFRAÇÕES PASSÍVEIS DE MULTA
INFRAÇÃO – DEIXAR DE:

GRAU

b1. Manter caminhão hidrojateamento e sucção
b2. Manter caminhão pipa
b3. Manter os funcionários necessários para execução dos
serviços
b4. Iniciar os serviços da ordem de serviço no prazo
determinado
b5. Usar EPI´s e EPC´s
b6. Substituir empregado que se apresentar sem uniforme
b7. Substituir empregado que se apresente com o uniforme
sujo, rasgado ou em condições de uso inadequadas
b8. Substituir empregado que apresentar conduta inadequada
b9. Executar os serviços sem previa autorização da CMTU
b10. Manter o local limpo e organizado
b11. Deixar de realizar a limpeza final do serviço
b12. Providenciar a remoção e destinação ambiental
adequada dos detritos
b13. Deixar de efetuar sinalização de segurança para prevenir
acidentes com veículos e pedestres
b14. Deixar de reinstalar tampas e tampões retirados
b15. Deixar de informar à fiscalização do contrato a quebra de
tampas durante a execução dos serviços

3
3
3
2
2
2
1
2
3
2
2
3
3
3
2

6.2.1. As sanções de multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais, facultada a
defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da
notificação.
6.2.2. Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na execução do serviço
advier de caso fortuito ou de força maior.
6.2.3. Poderão ser aplicadas multas conforme alínea b, do item 6.2., sobre outras infrações que não
estejam previstas no quadro acima, sejam elas operacionais ou contratuais, tais como atraso
na execução do serviço, atraso na entrega de documentações exigidas, ausências de
certidões válidas, entre outras. Nesse caso, a gravidade da penalidade será definida a critério
da autoridade competente.
6.3.
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
6.4.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação,
na forma da lei;
6.4.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a ata de
registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido
de licitar e de contratar com a Administração Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos,
sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais;
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A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de
outras, previstas na Lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por
eventuais perdas e danos causados à CMTU-LD.
Contar-se-á o prazo a partir do término da data fixada para a execução contratual, ou após o
prazo concedido às correções, quando o objeto licitado estiver em desacordo com as
especificações requeridas. A partir do trigésimo primeiro dia de atraso na execução o objeto
não será mais recebido, salvo se houver a apresentação de justificativa com documentos
comprobatórios que seja devidamente aceita pela CMTU-LD. No caso do não aceite da
justificativa, a CMTU-LD poderá convocar os classificados remanescentes para prestação dos
serviços;
A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de
outras, previstas na Lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por
eventuais perdas e danos causados à CMTU-LD.
Londrina, 23 de janeiro de 2019.
Responsável pela Elaboração

Cristiano Luiz Bragatto Rodrigues
Assessor Técnico

Responsável pela Aprovação

Márcio Tokoshima
Diretor de Operações
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ANEXO I . PLACA DE SINALIZAÇÃO

Dimensões . 1,00 m x 0,70 m
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ANEXO II . ÁREA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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ANEXO II
DO CREDENCIAMENTO E APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DA PROPOSTA COMERCIAL E
DA HABILITAÇÃO
1. DO CREDENCIAMENTO
1.1. Para o credenciamento, deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a)

Tratando-se de microempresa e empresas de pequeno porte, para usufruir do tratamento
diferenciado concedido pela Lei Complementar nº 123/2006, estas deverão apresentar:
a.1. Certidão expedida pela Junta Comercial, conforme consta no art. 8º da Instrução
Normativa DNRC nº 103/2007; ou
a.2. No caso em que a sociedade não for registrada na Junta Comercial, a mesma
poderá apresentar Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas ou Declaração de Enquadramento, expedida pelo Cartório da sede da ME ou
EPP, com expressa menção à Lei Complementar 123/06;
b) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento
de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou outro órgão competente de acordo
com a legislação aplicável, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
c) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual
constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos,
desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,
acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados no inciso anterior, que
comprove os poderes do mandante para a outorga. O modelo da presente encontra-se no
Anexo III deste Edital.
§1º - As certidões elencadas no subitem a, deverá estar acompanhada obrigatoriamente da
Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos
do art. 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006. O modelo da declaração
encontra-se no Anexo de modelos deste Edital.
1.2. No ato de credenciamento o licitante deverá entregar, também, a Declaração de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação (art. 4º, inciso VII, Lei 10.520/02), podendo utilizar-se do
modelo constante do presente Edital. Referida declaração também poderá ser entregue no ato de
protocolização dos envelopes conforme exigência do preâmbulo do edital, desde que separadamente
dos envelopes 1 e 2.
1.2.1. O representante legal ou procurador deverão identificar-se exibindo documento de
identidade ou equiparado por lei e que contenha foto.
1.2.2. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que
cada um deles poderá representar apenas um único licitante.
1.2.3. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata
exclusão do licitante por ele representado, salvo autorização expressa do(a) Pregoeiro(a).
1.3 Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe de Pregão e juntados ao processo
administrativo.
1.4. Não haverá impedimento de credenciamento de empresas que não se enquadrem como
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, porém sua participação na fase de lances verbais
estará condicionada a inexistência de no mínimo de 03 (três) Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte devidamente credenciadas.
1.5. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que tenha apresentado proposta, mas não esteja
devidamente representada, terá sua proposta acolhida, porém não poderá participar das rodadas de
lances verbais.
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1.6. Só será aberto o envelope contendo a proposta comercial da empresa regularmente credenciada,
nos termos deste edital.
1.7. Os envelopes contendo as propostas comerciais e os envelopes contendo a documentação de
habilitação deverão ser entregues fechados (e indevassáveis) na data e horário previsto no preâmbulo
deste Edital e, na seguinte forma:
2. DA PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE 1)
2.1. O envelope 1 (um) da licitação deverá conter a proposta comercial, elaborada considerando os
seguintes requisitos:
a) 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;
b) Conter identificação do licitante constando número do CNPJ;
c) Conter preço unitário e total, para cada item do Lote proposto, e percentual inicial de
desconto sobre o valor total do lote, devendo incluir todas as despesas com frete, mão de
obra para efetuar a descarga, embalagem, impostos e todos os demais encargos e tributos
pertinentes;
d) Condições de pagamento: de acordo com o disposto neste Edital;
e) Condição de entrega e/ou de prestação dos serviços: de acordo com o disposto neste
Edital;
f) Prazo de entrega/execução/vigência contratual: de acordo com o disposto neste Edital;
g) Validade da proposta: de acordo com o disposto neste Edital;
h) Conter assinatura do representante da pessoa jurídica licitante;
i)
Conter dados bancários para pagamento (Agência, tipo de operação e nº conta);
2.2. A omissão e não o preenchimento de forma diversa das transcritas neste Edital, da indicação na
proposta dos incisos “d”, “e”, “f”, “g” e “i” não acarretará na desclassificação da proposta, mas
implicará na aceitação, por parte dos licitantes, das condições estabelecidas neste Edital.
2.3. A Proposta comercial deverá estar devidamente assinada pelo responsável legal da empresa,
contendo Nome Legível e cargo que ocupa na empresa, ou assinada durante a própria sessão pública,
pelo representante legal ou procurador, sob pena de não aceitação por parte do pregoeiro (a).
2.4. O envelope deverá ser apresentado lacrado e identificado no seu exterior da seguinte forma:

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE

PREGÃO Nº PP-......./2019-FUL

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA COMERCIAL

ENTREGA DO ENVELOPE: (Colocar o horário máximo permitido para entrega).

ABERTURA DO ENVELOPE: (Colocar a data e horário da abertura).

OBJETO: Descrever o objeto constante do presente Edital.
3. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE 2)
3.1 O envelope 2 (dois) da licitação deverá conter os documentos necessários à habilitação neste
certame, sendo obrigatória a apresentação:
3.1.1. Para fins de Habilitação Jurídica:
I. Registro comercial, no caso de empresa individual;
II. 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, constando, em ambos os
casos, a última alteração social;
III. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício, constando documento com a última alteração social;
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§1º Fica dispensada a apresentação dos documentos exigidos nos incisos I, II e III do item 3.1.1,
caso tenham sido apresentadas na fase de credenciamento.
3.1.2. 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.

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 no endereço
eletrônico:http://www1.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_wrapper&view=wrapp
er&Itemid=2093. 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.
3.1.3. Declaração do cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal,
podendo ser utilizado o modelo constante do Anexo IV deste Edital.
3.1.4. 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.

OBSERVAÇÃO: Para fins de comprovação, a Contratante poderá realizar diligências para
comprovação dos conteúdos informados.
3.2. O envelope deverá conter em sua parte externa e fronteira, preferencialmente na ordem e na
forma abaixo apresentada, as seguintes informações:

3.3. O envelope deverá ser apresentado lacrado e identificado no seu exterior da seguinte forma:

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE

PREGÃO Nº PP-......./2019-FUL

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

OBJETO: Descrever o objeto constante do presente Edital.
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4. CONSIDERAÇÕES SOBRE A DOCUMENTAÇÃO
4.1. Os documentos referidos nos itens 1, 2 e 3 deste Anexo poderão ser apresentados em original,
cópia autenticada ou publicação em órgão da imprensa oficial. A aceitação das certidões, quando
emitidas através da Internet, ficam condicionadas à verificação de sua validade e são dispensadas de
autenticação.
4.2. A documentação de que trata os itens 1, 2 e 3 deste Anexo deverá estar dentro do prazo de
validade na data prevista para abertura das propostas no preâmbulo deste Edital, 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”.
4.3. Caso os documentos referidos nos itens 1 e 3 deste Anexo não mencionem o prazo de validade,
será considerado o prazo de 90 (noventa) dias contados de sua emissão.
4.4. Tratando-se de procuração por instrumento particular, a mesma deverá conter identificação do
mandante da outorga, com firma reconhecida em cartório.
4.5. 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.
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ANEXO III
MODELOS SUGERIDOS
(Declarações e Procurações)

1. DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;
DECLARAÇÃO
O(A) licitante __________________________________________, com domicílio (ou sede) na cidade
de
_______________________,
estado
___________________,
endereço
_______________________ através de seu(sua) representante legal (no caso de pessoa jurídica)
_______________________________, DECLARA, sob as penas da lei e para os fins do Edital de
Pregão Presencial nº ______/2019-FUL, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e,
entrega, juntamente com a presente, o envelope contendo a indicação do objeto e preços oferecidos,
além do envelope contendo as documentações habilitatórias do referido Edital.
Por ser verdade, firmo(amos) a presente.
Local e data.
Assinatura
Nome do(a) Representante Legal

2. DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(nome/razão social) ........................., inscrita no CNPJ Nº ............................ por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr(a) ......................................... portador (a) da Cédula de Identidade nº
......................................... e CPF nº ........................................, DECLARA, sob as sanções
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresas ou empresa de pequeno porte nos
termos de legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º
da lei Complementar nº 123/06.
Local e data.
Assinatura
Nome do Proponente ou Representante Legal

3. 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 no
Pregão n.º -______/2019-FUL, instaurado pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização –
CMTU-LD, em especial para firmar declarações e atas, apresentar ou desistir da apresentação de
lances verbais, negociar os valores propostos, interpor ou desistir da interposição de recursos e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado.
Local e data.
Assinatura do responsável pela outorga
OBS.: EM SE TRATANDO
ASSINATURA(S).

DE

INSTRUMENTO

PARTICULAR,

RECONHECER

FIRMA
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4. DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, ART. 7º DA CF.
DECLARAÇÃO
Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no Pregão n.º ______/2019-FUL, junto a
CMTU-LD, que a empresa ..................... inscrita no CNPJ sob o n.º ..............., não possui em seu
quadro permanente, profissionais menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalhos noturnos,
perigosos ou insalubres ou menores de 16 (dezesseis) anos desempenhando quaisquer trabalhos,
salvo se contratados sob condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854/99).
Por ser verdade, firmamos a presente declaração.
Local e data.
Nome e assinatura do representante legal

5. MODELO PROPOSTA COMERCIAL.
À
CMTU-LD.
PREGÃO PRESENCIAL n.º xxx/2019-FUL
PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º xxxx/2019-FUL
Apresentamos e submetemos à apreciação da CMTU-LD nossa proposta comercial para o Registro de
preços de eventual prestação de serviço de desobstrução e limpeza de bocas de lobo, trechos e
ramais de galerias de pluviais com utilização de caminhão de hidrojateamento e sucção no Município
de Londrina, nas Áreas “A” e/ou “B”, de acordo com planilha orçamentária e especificações técnicas
fornecidas, e demais especificações constantes no Termo de Referência do Pregão acima mencionado,
com percentual(is) de desconto(s) de xx % (xxxxx) por cento de desconto para o lote “A” e xx %
(xxxxx) por cento de desconto para o lote “B” sobre os valores estabelecidos no edital, conforme
valores abaixo:
LOTE 1 – Área A
Item
1
2
3
4
5
6
7

Especificação

Qtd.

Desobstrução e limpeza de boca de lobo padrão
PML 901x80x110 cm, com utilização de
6000
caminhão de hidrojateamento e sucção
Desobstrução e limpeza de tubulação de águas
pluviais, com diâmetro 30 cm, com utilização de
3000
caminhão de hidrojateamento e sucção.
Desobstrução e limpeza de tubulação de águas
pluviais, com diâmetro 40 cm, com utilização de
31.000
caminhão de hidrojateamento e sucção.
Desobstrução e limpeza de tutulação de águas
pluviais, com diâmetro 50 cm, com utilização de
1000
caminhão de hidrojateamento e sucção.
Desobstrução e limpeza de tubulação de águas
pluviais, com diâmetro 60 cm, com utilização de
4000
caminhão de hidrojateamento e sucção.
Transporte de resíduos de desobstrução e
105.000
limpeza de galeriais pluviais dtm 14km
Taxa de destinação ambiental de resíduos de
7500
desobstrução e limpeza de galeriais pluviais
TOTAL MÁXIMO – Área A

Und.

Preço Unitário

Preço Total

Unidade

R$ xxx,xx

R$ xxx,xx

Metro

R$ xxx,xx

R$ xxx,xx

metro

R$ xxx,xx

R$ xxx,xx

Metro

R$xxx,xx

R$ xxx,xx

Unidade

R$ xxx,xx

R$ xxx,xx

M3 x Km

R$ xxx,xx

R$ xxx,xx

M3

R$ xxx,xx

R$ xxx,xx
R$ xxx,xx
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LOTE 2 – Área B

Item
1
2
3
4
5
6
7

Especificação

Qtd.

Desobstrução e limpeza de boca de lobo padrão
PML 901x80x110 cm, com utilização de
6000
caminhão de hidrojateamento e sucção
Desobstrução e limpeza de tubulação de águas
pluviais, com diâmetro 30 cm, com utilização de
3000
caminhão de hidrojateamento e sucção.
Desobstrução e limpeza de tubulação de águas
pluviais, com diâmetro 40 cm, com utilização de
31.000
caminhão de hidrojateamento e sucção.
Desobstrução e limpeza de tutulação de águas
pluviais, com diâmetro 50 cm, com utilização de
1000
caminhão de hidrojateamento e sucção.
Desobstrução e limpeza de tubulação de águas
pluviais, com diâmetro 60 cm, com utilização de
4000
caminhão de hidrojateamento e sucção.
Transporte de resíduos de desobstrução e
105.000
limpeza de galeriais pluviais dtm 14km
Taxa de destinação ambiental de resíduos de
7500
desobstrução e limpeza de galeriais pluviais
TOTAL MÁXIMO – Área B

Und.

Preço Unitário

Preço Total

Unidade

R$ xxx,xx

R$ xxx,xx

Metro

R$ xxx,xx

R$ xxx,xx

metro

R$ xxx,xx

R$ xxx,xx

Metro

R$xxx,xx

R$ xxx,xx

Unidade

R$ xxx,xx

R$ xxx,xx

M3 x Km

R$ xxx,xx

R$ xxx,xx

M3

R$ xxx,xx

R$ xxx,xx
R$ xxx,xx

Declaramos que no valor acima estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.
O prazo de validade de nossa proposta é de ____ (_________) dias, contados da data de sua
apresentação.(Obs.: Não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias).
Temos ciência das condições para a prestação do serviço, do prazo do Registro de Preço e da forma
do pagamento previstos no edital.
Declaramos plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus anexos. Caso nos seja
adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar a Ata de Registro de Preço no prazo
determinado no Edital, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:
Londrina, ___

de_____________________de 2019.

DADOS DA EMPRESA
Razão Social: ____________________________ CNPJ/MF: ______________________________
Endereço: ________________________E-mail:__________________
Tel/Fax: _______________ CEP: ______________ Cidade: _____________________ UF: _____
Banco: ________________ Agência: __________ Nº C/C:_______________________________

Atenciosamente
---------------------------------------------(empresa proponente)
(Representante Legal – R.G. – CPF)
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ANEXO – IV
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº xxx/2019-FUL

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, por
intermédio do FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE LONDRINA – FUL, representado por sua gestora COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO CMTU-LD, ora denominada simplesmente CMTULD, sociedade de economia mista do Município de Londrina, 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, Estado do
Paraná, na Rua Professor João Cândido nº 1.213, Centro, neste ato representada por seu DiretorPresidente, Marcelo Baldassarre Cortez e por sua Diretor Administrativo-Financeiro, Marcio Tokoshima,
doravante denominada, simplesmente CMTU-LD, resolve, em face das propostas apresentadas no Pregão
Presencial n.º xxx/2019-FUL, REGISTRAR O PREÇO da empresa xxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
xxxxxxxxxx, estabelecida à Rua xxxxxxxxxx, bairro xxxxxxxxxx, Cidade/Estado, neste ato representada
pelo Sr. xxxxxxxxxx, inscrito no CPF/MF sob nº xxxxxxxxxx e Identidade nº xxxxxxxxxx, doravante
denominada FORNECEDORA, doravante denominada FORNECEDORA, sujeitando-se as partes ao edital de
licitação do Registro de Preço do Pregão Presencial n.º xxx/2019-FUL, às determinações das Leis nsº
8.666/93, 10.520/02, Decreto nº 7.892/2013 e legislação complementar vigente e pertinente à matéria e
às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1.
Registro de preços para eventual prestação de serviço de desobstrução e limpeza de bocas de
lobo, trechos e ramais de galerias de pluviais com utilização de caminhão de hidrojateamento e sucção no
Município de Londrina, nas Áreas “A” e/ou “B”, de acordo com planilha orçamentária e especificações
técnicas fornecidas., conforme as especificações, quantidades e preços unitários abaixo descritos:

LOTE XXXX
ITEM
x

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
xxxxxxxxxxxxxxx

QTDE

UND

xx

xx

PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL
R$

R$

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
2.1. Os serviços deverão ser prestados nos locais determinados pela fiscalização, mediante ordens de
serviços.
2.2. A prestadora dos serviços receberá as Ordens de Serviços ou Nota de Empenho via correspondência
eletrônica - e-mail;
2.3. O recebimento do objeto da presente Ata de Registro de Preços será feito estritamente de acordo
com o estabelecido no Anexo I do Edital do Pregão Presencial n.º xxx/2019-FUL.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO
3.1. A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização-LD pagará à prestadora de serviços o valor unitário
registrado por item, multiplicado pela quantidade solicitada/executada e após recebimento definitivo, que
constará da nota de empenho e/ou Ordem de Serviço, nos termos do art. 62 da Lei de Licitações;
3.2. O pagamento será efetuado conforme o disposto no item 18 do Edital do Pregão Presencial n.º
xxx/2019-FUL e nos termos da legislação vigente;

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

PREGÃO PRESENCIAL nº 034/2019-FUL
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 083/2019-FUL

43 de 45

3.3. Estão incluídos no preço unitário todos os impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transporte, as quais correrão por conta da
PRESTADORA.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 As aquisições advindas do presente certame correrão por conta da dotação orçamentária do FUL, a
seguir especificada e outras dotações e/ou fontes de recursos que estiverem consignadas no orçamento à
data da aquisição ou emissão do empenho.
 50.010.15.452.0021-2103 – 3.3.90.39.99.99 – fonte 00001

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA VALIDADE DA
PROPOSTA COMERCIAL
5.1. Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir da publicação da mesma no Jornal Oficial do
Município de Londrina.
5.2. Os serviços serão executados de forma parcelada, conforme a necessidade da CMTU-LD e mediante
requisição emitida pela Fiscalização da Diretoria de Operações, que realizará a Ordem de Serviço via
correio eletrônico ou pessoalmente no estabelecimento da empresa;
5.3. A CMTU-LD reserva-se ao direito de solicitar a execução dos serviços na totalidade dos itens ou parte
deste.
5.4. A PRESTADORA deverá se responsabilizar pela logística reversa do objeto licitado, sempre que o
mesmo se enquadrar no rol de materiais previstos no Art. 33 da Lei Federal 12.305/2010, devendo a
mesma arcar com os custos provenientes deste serviço.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS
6.1. A PRESTADORA compromete-se a executar os serviços, objeto deste registro de Preços, de acordo
com as especificações constantes da Cláusula Quinta do Termo de Referência - Anexo I do Edital do
Pregão Presencial n.º xxx/2019-FUL em consonância com a proposta apresentada, bem como cumprir os
prazos de execução e quantidades solicitadas, conforme exigências contidas no Termo de Referência.
6.2. Efetuar a prestação dos serviços dentro dos prazos estabelecidos no Termo de Referência.
6.3. Substituir, reparar e/ou corrigir, às suas expensas, os serviços realizados considerados insatisfatórios
pela fiscalização.
6.4. Esclarecer, em tempo hábil, eventuais dúvidas e indagações da CMTU-LD.
6.5. A PRESTADORA deverá manter as mesmas condições habilitatórias, em especial, no que se refere ao
recolhimento dos impostos federais, estaduais e municipais, durante toda a execução do objeto, as quais
são de natureza “sine qua non” para a emissão de pagamento se aditivos de quaisquer natureza.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CMTU-LD
7.1. Promover a fiscalização dos materiais objeto desta Ata, quanto ao aspecto quantitativo e qualitativo, a
serem fornecidos e entregues pela FORNECEDORA;
7.2. Registrar os defeitos, falhas e/ou imperfeições, detectadas e imediatamente comunicar à contratada;
7.3. Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela FORNECEDORA;
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7.4. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de negociação de preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades por descumprimento ao
pactuado neste termo.
7.5. Consultar a PRESTADORA quanto ao interesse no fornecimento do objeto registrado nesta Ata a
outros órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata de Registro
de Preços;
7.6. Efetuar pagamento à PRESTADORAde acordo com a forma e prazo estabelecidos na Cláusula Terceira
deste instrumento.
CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
8.1. A PRESTADORApoderá ter seu registro cancelado quando:
8.1.1 Por iniciativa da Administração, quando:
8.1.2. Não cumprir as exigências do edital de licitação do Pregão Presencial n.º xxx/2019-FUL e as
condições da presente Ata de Registro de Preços;
8.1.3. Recusar-se a não assinar o contrato, quando for o caso, no prazo estabelecido, salvo por
motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
8.1.4. Der causa à rescisão administrativa decorrente desta Ata de Registro de Preços;
8.1.5. Não manutenção das condições de habilitação e compatibilidade;
8.1.6. Não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação, face às razões
de interesse público, devidamente justificados.
8.2. Por iniciativa da própria PRESTADORA, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a
impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, em função de fato
superveniente, aceito pela Administração, que comprovadamente venha a comprometer a execução desta
Ata.
8.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado nos
autos do processo n.º xxx/2019-FUL, com decisão fundamentada da Presidência desta CMTU-LD.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES
9.1. Na hipótese de se verificar atraso no fornecimento do objeto desta Ata de Registro de Preços ou na
sua substituição, quando o fornecimento ocorrer fora das especificações e/ou condições predeterminadas,
ficará a PRESTADORA sujeita, garantida a prévia e ampla defesa em regular processo administrativo, às
penalidades constantes na Cláusula Sexta do Termo de Referência – Anexo I do Edital;
9.2. Poderão ser aplicadas, ainda, as demais cominações previstas nos Decretos nº 3.555/2000,
3.931/2001 e 4.342/2002 e, subsidiariamente, nas Lei 8.666/93 e 10.520/02.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
10.1. Elegem as partes, o foro da Comarca de Londrina, Estado do Paraná, como o único competente, por
mais privilegiado que outro possa parecer, para nele serem dirimidas as dúvidas e questões oriundas do
presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ANEXOS
11.1. São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o Edital do Pregão
Presencial n.º xxx/2019-FUL e a proposta da FORNECEDORA.

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

PREGÃO PRESENCIAL nº 034/2019-FUL
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 083/2019-FUL

45 de 45

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 A existência da presente Ata de Registro de Preços não obriga esta CMTU-LD a firmar futuras
solicitações;
E, por estarem justos e acordados, foi a presente Ata de Registro de Preços confeccionada em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, que vai subscrito pela CMTU-LD e pela FORNECEDORA, para que este
documento produza todos os efeitos legais e jurídicos.
Londrina/PR, 00 de ................. de 20.....
MUNICÍPIO DE LONDRINA NESTE ATO REPRESENTADO PELA
COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO CMTU-LD

DIRETOR PRESIDENTE

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
FORNECEDORA
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