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EDITAL - REPUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO

OBJETO

SETOR
REQUISITANTE:

PA 096/2019-FUL

EDITAL Nº

PP 042/2019-FUL

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Monitor
Vigia no antigo Aterro de Londrina – Aterro do Limoeiro, localizada na
Estrada Major Aquiles Pimpão Ferreira, s/n, em Londrina – PR e nos Pontos
de Entrega Voluntária (PEV’s). (REPUBLICAÇÃO)
ORIGEM DAS SOLICITAÇÕES
A Coordenadoria de Destinação Final da Diretoria de Operações da CMTULD, mediante Correspondências Internas n.º 001/2019-CDF.
LOCAIS E DATAS DE PUBLICAÇÃO

Diário Oficial do Estado do Paraná, Edição de 11/03/2019;
Diário Oficial do Município, Edição de 11/03/2019;
Jornal Folha de Londrina, Edição de 09/03/2019; e
Página Oficial da CMTU-LD na Internet, de 08/03/2019 à 21/03/2019.
DATAS RELATIVAS AO CERTAME
Impugnações e consultas: até às 17h 00m do dia 19/03/2019;
Protocolização dos envelopes: até às 08h 30m do dia 21/03/2019, no 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 21/03/2019, às 09h00m.
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,
dispostos na seguinte ordem:
I. Credenciamento, exigências da Proposta Comercial e da Habilitação;
II. Descrição do objeto e demais aspectos relacionados;
III. Termo de Referência;
IV. Modelos sugeridos de declarações/procurações;
V. Planilhas de Custos
VI. Minuta do Contrato.
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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, torna pública a
abertura da presente licitação, na modalidade Pregão Presencial, que 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, sob o regime de empreitada indireta por preço unitário, com a finalidade de
receber propostas, do tipo menor preço, pelo critério de julgamento MENOR PREÇO TOTAL
MENSAL DO LOTE, para contratação do objeto descrito no ANEXO II deste edital e demais
condições a seguir determinadas:
1. DAS DISPOSIÇÕES E RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES
1.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao
objeto licitado que preencherem todas as condições exigidas neste Edital. O(A) Pregoeiro(a)
efetuará a avaliação do ramo de atividade no momento do credenciamento, através da
verificação do Contrato Social ou de outro documento oficial que indique o ramo de atividade do
licitante.
1.2. Os licitantes que tenham interesse no certame, bem como qualquer cidadão, poderão
protocolar pedido impugnação do 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 horas. Caso
a resposta ao pedido da 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.
1.2.1. Os pedidos de esclarecimentos poderão ser encaminhados à Comissão do Pregão,
por meio do telefone nº (43) 3379-7908 ou mediante correspondência eletrônica
(licita@cmtuld.com.br), ou protocolizada na sede da CMTU-LD nos horários de 8 às 17
horas (de segunda a sexta-feira, à exceção de eventuais feriados ou recessos), situada na
Rua Professor João Cândido nº 1213 – Centro, Londrina (PR), mediante requerimento, com
identificação e local para o envio das correspondências.
1.2.2. As respostas aos pedidos de esclarecimento ou impugnação serão encaminhadas
dentro do prazo previsto, via correspondência eletrônica ao solicitante e ficarão
disponibilizadas no endereço eletrônico da CMTU-LD (http://licita.cmtuld.org/) aos demais
interessados, no mesmo local onde se encontra o presente Edital.
1.3. Não serão reconhecidas as impugnações interpostas sem a devida assinatura do
representante legal da impugnante bem como a sua interposição por meio eletrônico.
1.4 O Edital e seus Anexos poderão ser examinados e obtidos na Coordenadoria de Licitações da
CMTU-LD localizada no primeiro andar da Sede da Companhia Municipal de Trânsito e
Urbanização, das 8h às 17h, nos dias úteis, e no site do CMTU-LD http://cmtu.londrina.pr.gov.br/, no link Transparência – Licitações, mesmo local onde serão
publicados os atos e decisões da presente licitação.
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2. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS PARA PARTICIPAÇÃO
2.1. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, os licitantes que se
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
I.

II.
III.
IV.

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;
Empresas que estejam constituídas sob a forma de consórcio;
Empresa que tenha como sócio(s) servidor(es) ou dirigente(s) de órgão ou entidade
contratante ou responsável pela licitação;
Empresas com falência decretada ou concordatária ou em recuperação judicial ou
extrajudicial.

2.2. A Proposta Comercial e a Documentação de Habilitação deverão ser apresentadas em
envelopes separados, opacos, fechados e rubricados no fecho e deverão ser protocoladas na
sede da CMTU-LD, na Rua Professor João Cândido nº 1213 – Centro, Londrina (PR), nas datas e
horários especificadas na pagina 01 deste edital. A abertura dos envelopes e o procedimento de
julgamento iniciar-se-ão imediatamente após encerrado o prazo de protocolização dos envelopes,
na sede da CMTU-LD.
2.3. Todas as documentações constantes dos envelopes nºs 01 – PROPOSTA COMERCIAL e 02 –
DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO deverão estar respectivamente rubricadas e assinada por
representante legal ou procurador especialmente constituído.
2.4. As certidões, atestados e outros documentos comprobatórios (exceto aqueles cuja
competência de emissão seja da própria licitante) devem ser emitidos pelas autoridades e órgãos
competentes e estar dentro do prazo de validade até a data prevista para a entrega dos
envelopes.
2.5. Os documentos sem prazo de validade definido serão aceitos se emitidos até 90 (noventa)
dias antes da data de entrega da proposta.
2.6. As licitantes poderão apresentar os documentos solicitados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente, ou por publicação em órgão da imprensa
oficial, conforme disposto no art. 32 da Lei Federal nº 8.666/93.
2.7. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
2.8. As procurações citadas neste edital podem ser formalizadas por instrumento público ou
particular. Em se tratando de instrumento particular, a firma do(s) signatário(s) deverá(ão) ser
reconhecida(s) por semelhança pelo Cartório competente.
2.9. Somente poderão participar da presente licitação as licitantes que demonstrarem, a tempo e
modo, sua habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e
regularidade fiscal, e que atendam integralmente a todas as demais condições e exigências deste
Edital, sob pena de exclusão do processo licitatório.
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2.10. As Licitantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital e seus Anexos, das
condições gerais do objeto da presente Licitação e dos locais onde serão executados os serviços.
Devem ainda verificar as condições atuais e saber das condições futuras previstas, não podendo
invocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta
ou do integral cumprimento do Contrato.
3. DO OBJETO
3.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de Monitor Vigia no antigo Aterro de Londrina – Aterro do Limoeiro, localizada na
Estrada Major Aquiles Pimpão Ferreira, s/n, em Londrina – PR e nos Pontos de Entrega Voluntária
(PEV’s), conforme descrição do Termo de Referência – Anexo III do Edital.
3.2. Constam deste edital e de seus anexos, para o entendimento do objeto acima identificado:
I.
II.
III.
IV.

A especificação;
O prazo para execução do contrato e para a entrega do objeto;
A forma, a frequência e o local da prestação do serviço; e
A sistemática de recebimento e de pagamento.

4. DA CONDUÇÃO DO CERTAME PELO PREGOEIRO
4.1. O certame será conduzido pelo(a) Pregoeiro(a), que terá, em especial, as seguintes
atribuições:
I.
Credenciamento dos interessados;
II.
Recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de
habilitação;
III. 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, o 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.
5. DOS PROCEDIMENTOS DO PREGÃO – ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
5.1. 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.

5.2. 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
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corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor
da proposta.
5.3. 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.

6. DOS PROCEDIMENTOS DO PREGÃO – SESSÃO PÚBLICA/LANCES
6.1. Após a fase de “Classificação das Propostas”, o(a) Pregoeiro(a) dará sequência ao processo
de Pregão, passando para a fase de lances, da qual só poderão participar os licitantes que
tiverem suas propostas classificadas na fase anterior.
6.1.1. Na fase de lances, 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.
6.1.2. 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.
6.1.3. 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.
6.1.4. 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.
6.1.5. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances estipulada no item
6.1.6., aplicável inclusive em relação ao primeiro.
6.1.6. O valor mínimo admitido para redução entre os lances será estabelecido pelo
Pregoeiro, na própria Sessão de Lances, em comum acordo com os licitantes aptos a
formularem os lances.
6.1.7. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente
desistente às penalidades constantes no art. 7º da Lei Federal 10.520/02.
6.1.8. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes
declinarem da formulação de lances.
6.2. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa
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de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem
classificada, proceder-se-á da seguinte forma:
6.2.1. 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, no prazo máximo de 5
(cinco) minutos.
6.2.2. Uma vez que a microempresa ou a empresa de pequeno porte apresente lance de
valor inferior, será classificada em primeiro lugar e declarada vencedora.
6.2.3. 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 6.2.1, ou não esteja presente na sessão pública.
6.2.4. 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.
6.2.5. 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.
6.2.6. Não havendo a contratação nos termos previstos anteriormente, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originariamente vencedora do certame.
6.2.7. 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.
6.2.8. 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.
6.2.9. Não havendo redução de preço, será declarada vencedora a proposta que
originariamente se encontrava em primeiro lugar.
6.3. 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.
6.4. A licitante declarada vencedora do certame deverá fornecer, no prazo máximo de 02 (dois)
dias úteis após o encerramento da sessão pública de realização do Pregão, nova Proposta
Comercial com os devidos valores unitários e totais atualizados, conforme a sessão de lances.
Deverá ainda, fornecer Planilha de Composição de Custos, conforme ANEXO V, contendo
todos os quantitativos e valores referentes, no que couber, a despesas com pessoal,
equipamentos, ferramental, equipamentos de proteção individual – EPI, equipamento de
proteção coletiva – EPC, alimentação, assistência médica, vale transporte, bem como todas as
despesas com salários, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, fiscalização, supervisão,
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lucro, depreciação dos veículos, equipamentos, todos e quaisquer tributos bem como todas as
demais despesas e investimentos, diretos e indiretos, necessários à execução do objeto.
6.4.1. Não serão admitidas cotações de custos relativos a:
a) Reserva técnica (Acórdãos TCU nº 1.696/2010-2ª Câmara e nº 1.319/2010-2ª
Câmara);
b) Treinamento, reciclagem, capacitação ou item congênere (Acórdãos TCU nº
592/2010-Plenário, nº 1.696/2010-2ª Câmara e nº 592/2010-Plenário);
c) Supervisão e fiscalização (Acórdão nº 592/2010 Plenário);
d) IRPJ e CSLL, (Acórdãos TCU n° 1.595/2006 - Plenário, n° 325/2009 - Plenário e n°
2.354/2010 - 2ª Câmara).
6.4.2. Quaisquer tributos, encargos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da
Planilha de Composição de Custos, serão considerados como inclusos nos preços, não
sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o objeto da
contratação ser cumprido sem ônus adicional à CMTU-LD.
6.4.3. A optante pelo Simples Nacional, contratada para execução de objeto contratual que
acarrete sua vedação à permanência no regime especial de arrecadação, deverá comunicar
sua exclusão à Receita Federal do Brasil tempestivamente (arts. 17, XII, 30, II, e 31, II, da
Lei Complementar nº 123), e a planilha de custos e formação de preços deverá ser
preenchida sem os benefícios decorrentes (Orientação Normativa AGU nº 53/2014).
6.4.4. Deverá ser utilizado, no mínimo, o salário normativo constante do Acordo, Dissídio
ou Convenção Coletiva de Trabalho das Categorias vinculadas ao objeto da presente
licitação, vigente na data de apresentação da proposta de preços, nos termos do art. 614,
parágrafo 1º da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
6.4.5. No caso dos “Tributos e Contribuições”, a empresa deverá utilizar o percentual de
acordo com a legislação ou regime tributário a que esteja submetida, sendo vedada a
inclusão dos custos relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e à Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (Súmula TCU nº 254/2010 e Acórdão TCU nº 848/2010 1ª Câmara).
6.4.6. Independente do percentual inserido na planilha de que trata o subitem anterior, no
pagamento dos serviços serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação
vigente.
6.4.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposições nelas contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços
nos seus termos, bem como fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição (art. 22, parágrafo único, da IN
SLTI/MPOG nº 02/2008).
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7. DOS PROCEDIMENTOS DO PREGÃO – ANÁLISE DOS DOCUMENTOS
7.1. 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, sendo seu conteúdo rubricado por um ou
mais membros da Comissão do Pregão e por um ou mais representantes dentre as licitantes
presentes.
7.2. A Comissão, a seu critério exclusivo, poderá suspender as sessões a fim de que tenha
melhores condições de analisar os documentos apresentados, marcando na oportunidade nova
data e/ou horário em que voltará a se reunir com os interessados.
7.3. A Comissão analisará os documentos apresentados por cada licitante e verificará se foram
obedecidas as disposições deste Edital, declarando-o habilitado ou inabilitado, conforme o caso.
7.4. Verificado que a licitante não atende a qualquer das exigências de habilitação, ela será
declarada inabilitada para o certame.
7.5. A divulgação do resultado do julgamento da fase de habilitação poderá ser feita na própria
sessão de abertura dos envelopes de documentação, caso a Comissão entenda por fazer a
análise da documentação na própria sessão ou em nova sessão pública para qual sejam as
licitantes convocadas pelo mesmo meio, caso opte a Comissão por exercer a faculdade prevista
no item “7.2” supra.
8. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
8.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO TOTAL MENSAL DO LOTE,
observadas as especificações e condições estabelecidas neste Edital. No entanto, a divulgação do
resultado da licitação deverá apresentar também o preço unitário para os itens e global.
8.2. O(a) Pregoeiro(a) desclassificará as propostas que permanecerem com os preços propostos
acima do preço máximo previsto no Edital.
8.3 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.
9. DOS RECURSOS
9.1. 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.
9.2. A falta de manifestação imediata e motivada, no final de cada Sessão, importará na
preclusão do direito de recurso.
9.2.1. 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 contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do
término de prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
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9.2.2. A manifestação do recurso deverá ser, obrigatoriamente, registrada em ata, bem
como conter a síntese das razões do recorrente.
9.3. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo(a) licitante.
9.4. Os recursos contra decisões do(a) Pregoeiro(a) não terão efeito suspensivo.
9.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

10. DA HOMOLOGAÇÃO
10.1. 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.
10.2. 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.

11. DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA O CONTRATO
11.1. A licitante vencedora deverá comparecer para assinar o contrato e retirar o respectivo
instrumento contratual dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da notificação
realizada pelo setor competente da CMTU-LD, que poderá ser via correio eletrônico.
11.2 - O prazo de convocação para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por
igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela Administração. (art. 64, § 1º Lei 8.666/93).
12. DA GARANTIA CONTRATUAL
12.1. A empresa contratada deverá prestar garantia de 5,0% (cinco por cento) do valor global
contratado em até 15 (quinze) dias após a assinatura do Contrato, independentemente de
comunicação escrita por parte da CMTU-LD, conforme condições estabelecidas na cláusula
décima quinta da minuta contratual (anexo VI deste edital)
13. DAS SANÇÕES
13.1 O descumprimento das obrigações assumidas em razão desta licitação e das obrigações
descritas no contrato sujeitará a licitante adjucatária, garantida a prévia defesa, às sanções
previstas na cláusula nona do Termo de Referência - Anexo III deste edital.
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14. DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório somente poderá
revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade,
de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. A
anulação do procedimento licitatório induz à do contrato ou instrumento equivalente. As licitantes
não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório,
ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato ou instrumento equivalente. A CMTU-LD poderá, ainda,
prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.
14.2. 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.
14.3. 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 fazêlo no prazo determinado pelo(a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação e/ou inabilitação.
14.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-seá 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.
14.5. 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.
14.6. A homologação de resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
14.7. 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.
14.8. 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.
14.9. 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.
14.10. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo(a) Pregoeiro(a).
14.11. A participação do(a) licitante neste Pregão implica em aceitação de todos os termos deste
Edital.
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14.12. 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.
14.13. Quaisquer informações complementares sobre o presente Edital e seus anexos poderão
ser obtidas pelo e-mail licita@cmtuld.com.br.
Londrina, 08 de março de 2019.

Marcelo Baldassarre Cortez

Marcio Tokoshima

DIRETOR PRESIDENTE

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
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ANEXO I
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 IV deste Edital.

Parágrafo único - As certidões elencadas na alínea “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).
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1.3 Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe de Pregão e juntados ao
processo administrativo.
1.4. Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente
credenciados. A empresa credenciada que tenha apresentado proposta, mas não esteja
devidamente representada, terá sua proposta acolhida, porém não poderá participar das rodadas
de lances verbais.
1.5. 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.
2. DA PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE 1)
2.1. O envelope 1 (um) da licitação deverá conter a proposta comercial e deverá ser entregue
fechado e indevassável na data e horário previsto no preâmbulo deste Edital, de acordo com os
seguintes requisitos:
a) 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 assinatura do representante da pessoa jurídica licitante;
d) Indicação do número do procedimento licitatório e o objeto de referência;
e) Indicação do preços unitários mensais e totais do LOTE ÚNICO, adotando-se no
máximo 4 casas decimais para os valores unitários;
f) Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua
abertura;
g) Condições de pagamento: de acordo com o disposto neste Edital;
h) Condição de prestação dos serviços: de acordo com o disposto neste Edital;
i) Prazo de execução/vigência contratual: de acordo com o disposto neste Edital;
j) Conter dados bancários (Agência, tipo de operação e nº conta);
2.2.1 A omissão ou o preenchimento de forma diversa das transcritas nos incisos “b”, “f”,
“g”, “h”, “i” e “j” não acarretará na desclassificação da proposta, mas implicará na
aceitação, por parte dos licitantes, das condições estabelecidas neste Edital.
2.2.2 No preço unitário deverão estar incluídas as despesas com pessoal, equipamentos,
ferramental, equipamentos de proteção individual – EPI, equipamento de proteção coletiva
– EPC, alimentação, assistência médica, vale transporte, bem como todas as despesas com
salários, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, fiscalização, supervisão, lucro,
depreciação dos veículos, equipamentos, todos e quaisquer tributos bem como todas as
demais despesas e investimentos, diretos e indiretos, necessários à execução do objeto
deste Edital;
2.2.3 Todos os preços constantes na proposta relativos à mão de obra deverão ter como
data base o acordo coletivo e/ou convenção coletiva vigentes das respectivas categorias
abrangentes;
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2.3. Encerrada a fase de lances e definida a proposta de menor preço, a licitante vencedora
deverá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias, proposta comercial reformulada, de acordo com o
preço finalizado na fase de lances, a qual deverá obrigatoriamente ser acompanhada, sob de
pena de desclassificação, das planilhas de composição de custos, conforme abaixo:
2.3.1 Não será admitido valores unitários superiores aos definidos nos itens da Planilha de
Custos Orçamento – Anexo V, que compuseram os limites máximos do Edital.
2.3.2 Planilhas de Orçamento conforme ANEXO V - item A, devendo a licitante guardar
fidelidade com as demais planilhas integrantes dos itens B e C, no que se refere às
descrições dos serviços, unidades, quantidades e produtividades.
2.3.3 Planilha de Composição de Preços, para todos os serviços constantes da Planilha de
Orçamento – Anexo V – item B, e C, explicitando os insumos (mão-de-obra, EPIs,
ferramental, equipamentos, etc) necessários na formação do preço, com quantidades e
produtividades.
2.3.4 Além da apresentação das planilhas físicas referidas nos subitens 2.3.1 e 2.3.2,
também deverá ser encaminhado via email: precos@cmtuld.com.br, planilha desbloqueada
no formato Excel (.xls)
2.4. O envelope deverá conter em sua parte externa e fronteira, preferencialmente na ordem e
na forma abaixo apresentada, as seguintes informações:
Envelope N° 01 - PROPOSTA DE PREÇO







RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL N.º xxx/2019-FUL
ENVELOPE Nº1 – 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 contendo a documentação deverá ser entregue fechado e indevassável na data e
horário previsto no preâmbulo deste Edital e deverá conter os documentos necessários à
habilitação neste certame.
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;
§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:
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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=wr
apper&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.

§1º - A CMTU-LD oferecerá ao licitante a possibilidade para a realização de visita técnica,
objetivando proporcionar o conhecimento das condições e do local da execução dos
serviços. A visita deverá ser realizada por representante da licitante, devidamente
identificado na sua apresentação mediante documento de identidade e declaração firmada
pela empresa que representa, que comprove a sua qualidade de representante legal, para
conhecimento total do local onde será executado os serviços.
§2º - Os licitantes que optarem em realizar a visita técnica deverão fazer
agendamento prévio, até no máximo o dia 11/03/2019, pelo endereço
eletrônico opera@cmtu.info. A CMTU encaminhará correspondência eletrônica
confirmando a visita e o horário agendado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
após o recebimento da solicitação. Não recebendo comprovação de agendamento neste
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prazo, a licitante deverá entrar em contato pelo telefone (43) 3379-7956, para
confirmação. A visita técnica será realizada acompanhada de um técnico da CMTU, e terá
saída da sede da CMTU – sala da Diretoria de Operações, localizada na Rua Professor João
Cândido nº 1213 – Centro, Londrina (PR), local este no qual deverão ser apresentados os
documentos descritos no §1º.
OBSERVAÇÃO: Para fins de comprovação, a Contratante poderá realizar diligências para
comprovação dos conteúdos informados nos Atestados, podendo inclusive solicitar cópia de notas
fiscais que comprovem o vinculo entre as partes, e somente serão aceitos atestados que
atendam as formalidades expressas no parágrafos primeiro e terceiro, do art. 30, da lei Federal
8.666/93.
3.2. O envelope deverá conter em sua parte externa e fronteira, preferencialmente na ordem e
na forma abaixo apresentada, as seguintes informações:
Envelope N° 02 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
 RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE
 PREGÃO N.xxx/2019-FUL
 ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
 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.
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.
4.6. Caso ocorra algum erro formal na apresentação dos documentos, desde que não
comprometa sua compreensão e legalidade, o mesmo poderá ser sanado durante a própria
sessão pelo Pregoeiro(a).
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ANEXO II
DO OBJETO E DEMAIS ASPECTOS RELACIONADOS
1 - DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Monitor Vigia no antigo
Aterro de Londrina – Aterro do Limoeiro, localizada na Estrada Major Aquiles Pimpão Ferreira,
s/n, em Londrina – PR e nos Pontos de Entrega Voluntária (PEV’s).
2. DO VALOR ESTIMADO
2.1. O valor máximo estimado para a presente licitação é de R$ 659.936,16 (seiscentos e
cinquenta e nove mil novecentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos) para um
período de 12 (doze) meses, assim disposto:
Lote Único
ITEM

01

02

DESCRIÇÃO

UNID

QDE.

QDE.
POSTO

VALOR MÁXIMO
MENSAL POR POSTO

Posto de MONITOR VIGIA
para trabalho no Aterro do
Limoeiro: serviços de 12
(doze) horas, de segunda-feira
a domingo, diurno das 07
(sete) às 19 (dezenove) horas MÊS
12
1
R$ 18.331,56
e noturno das 19 (dezenove)
às 07 (sete) horas do dia
seguinte, com escala 12
(doze) x 36 (trinta e seis)
horas.
Posto de MONITOR VIGIA
para trabalho nos Pontos de
Entrega Voluntária – PEV’s:
serviços de 12 (doze) horas,
de segunda-feira a domingo,
diurno das 07 (sete) às 19 MÊS
12
2
R$ 36.663,12
(dezenove) horas e noturno
das 19 (dezenove) às 07 (sete)
horas do dia seguinte, com
escala 12 (doze) x 36 (trinta e
seis) horas.
VALOR TOTAL MENSAL (critério de julgamento)
R$ 54.994,68
VALOR TOTAL DO LOTE

VALOR MÁXIMO
TOTAL POR DO ITEM

R$ 219.978,72

R$ 439.957,44

R$ 659.936,16

2.1.1. O valor total mensal do lote único é de R$ 54.994,68 (cinquenta e quatro mil
novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos e será utilizado como limite
máximo e critério de julgamento na fase de lances, conforme item 8.1 do Edital.
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2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. A contratação advinda do presente certame correrá por conta da dotação orçamentária
50.010.18.452.0021.2.108 – 3.3.90.39.77.99 – fonte 00001 e, eventualmente, em outras fontes
dotações e/ou fonte de recursos que estiverem consignadas no orçamento à data da emissão do
empenho.
3. CARACTERIZAÇÃO, DESCRIÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. Toda a caracterização, descrição e forma de execução do serviço consta detalhada no
Termo de Referência, que compõe o Anexo III deste Edital.
4. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
4.1 O prazo de execução contratual será de 12 (doze) meses contados a partir da data
determinada na ordem de serviço INICIAL expedida pela Diretoria de Operações da CMTU-LD.
4.2. A vigência contratual terá início a partir da data de assinatura do Contrato, com a devida
publicação do seu extrato na imprensa oficial e se estenderá por 90 (noventa) dias após o
término do prazo de execução.
4.3. Considerando que o presente objeto deve ser executado continuamente, sem interrupção o
prazo de execução poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, na forma do disposto
no inciso II, art. 57, Lei Federal n.º 8.666/93, limitado a 60 (sessenta) meses.
4.4. Caso a CONTRATADA não tenha interesse em renovar o Contrato, deverá manifestar
formalmente sua intenção à CMTU, no prazo de 90 (noventa) dias antes da data prevista para o
termino da execução contratual.
5. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
5.1. O recebimento dos serviços será efetuado pela Diretoria de Operações.
5.2. O Diretor Presidente designará funcionário(s) para acompanhar(em) e fiscalizar(em) o fiel
cumprimento da prestação dos serviços no cumprimento de suas obrigações.
5.3. 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 a cada mês, mediante termo de
recebimento definitivo, após verificar se os serviços prestados relativos ao mês faturado
atenderam todas as condições exigidas no edital e no contrato.

6. DO PAGAMENTO
6.1. A CONTRATADA apresentará a CONTRATANTE a nota fiscal/fatura correspondente,
juntamente com os documentos elencados no subitem 11.6 do Termo de Referência, anexo III
deste edital, com vencimento no 15.º (décimo quinto) dia útil, após protocolo na sede da
CONTRATANTE, em observância ao disposto no Inciso XIV do Art. 40 da Lei 8666/93.
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6.1.1. Caso sejam necessárias providências para regularização de documentos, o prazo
previsto no subitem 6.1 será suspenso, sendo retomado após as devidas providências.
6.2. 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.
6.3. Os pagamentos serão efetuados através de crédito direto em conta corrente do fornecedor,
cujos dados deverão ser informados na proposta comercial.
6.4. Fica vedada a colocação em cobrança ou a negociação das respectivas duplicatas na rede
bancária (cláusula não a ordem), bem como através de outras empresas.
6.5. Qualquer alteração da política governamental e/ou novas diretrizes do programa de
estabilização econômica, poderão ser objeto de análise pela CMTU-LD.
6.5. O pagamento será efetuado após a comprovação de que a Contratada se encontra em dia
com os compromissos fiscais e trabalhistas, mediante consulta “on-line” aos sistemas de controle.
6.6. A contratada que optar por recuperar parte dos tributos de PIS/COFINS sobre os insumos
adquiridos pela empresa, deverá informar à CMTU-LD o real valor pago para Receita Federal,
relativamente ao contrato, e somente esse valor será repassado para a contratada.
7. DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS E REVISÃO/REAJUSTE DOS PREÇOS
7.1 Com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, o contrato poderá ser
reajustado, conforme determinações seguintes:
I. Valores referentes à mão-de-obra e encargos sociais: serão objeto de repactuação
contratual sempre que houver majoração salarial estabelecida pela política de salários
vigente ou com base no reajustamento salarial normativo da categoria, determinado, em
dissídio coletivo, com sentença transitada em julgado, ou ainda, por convenção coletiva de
trabalho devidamente registrada na Delegacia Regional do Trabalho, tomando-se por base
o mesmo percentual aprovado.
II. Custos Administrativos e insumos: poderão ser reajustados a cada 12 (doze) meses, a
partir da data limite para apresentação dos envelopes, com aplicação da seguinte fórmula:
PR = Pb + (Pb x I), onde:
PR = Preço Reajustado;
Pb = Preço inicial do contrato no mês de referência dos preços, ou preço do
contrato no mês de aplicação do último reajuste;
I = Índice econômico acumulado nos últimos 12 (doze) meses, contados a partir
da data limite para apresentação dos envelopes (primeiro ano) ou a partir da data
do último reajuste (anos subsequentes).
7.1.1 Para fins de reajuste contratual o índice a ser considerado será o INPC – Índice
Nacional de Preços ao Consumidor, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE.
7.1.2 Para se pleitear ou requerer o reajuste ou a repactuação contratual, o interessado
deverá formular pedido dirigido à Diretoria Administrativo Financeira da CMTU-LD,
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descrevendo os motivos que o provocaram, acompanhado dos respectivos documentos
comprobatórios.
7.1.3 Não haverá reajuste nos primeiros 12 (doze) meses do contrato. O primeiro reajuste
poderá ocorrer depois de decorridos 12 (doze) meses, contados da data da apresentação da
proposta.
7.1.4. Em havendo reajuste contratual, a contagem da anualidade para novo reajuste iniciarse-á a partir da data do reajuste efetivado.
7.2. Os preços dos serviços poderão ser revistos, na superveniência de fatos que alterem ou
modifiquem a relação que as partes pactuaram inicialmente, de forma a manter o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato.
7.2.1 A solicitação de revisão será formalizada mediante requerimento protocolado pela
contratada, dirigido à Diretoria Administrativo Financeira,instruído com planilhas detalhadas,
acompanhado dos comprovantes das pesquisas de preços, índices de reajustes, majoração de
tributos e demais documentos que justifiquem a solicitação.
7.2.2. Em hipótese alguma os preços decorrentes de revisão poderão ser superiores aos
praticados no mercado, mantendo-se a relação com o valor originalmente contratado.
7.2.3. A Contratada não fará jus à repactuação com efeitos retroativos se não apresentar a
solicitação de reajustamento contratual dentro do primeiro mês contados da data da
homologação da Convenção Coletiva, tornando-se a única e exclusiva responsável pelos
prejuízos decorrentes da não apresentação da solicitação no prazo informado.
7.3 A empresa contratada não poderá interromper a prestação dos serviços durante o período de
tramitação do processo de reajuste, repactuação ou revisão para manutenção do equilíbrio
econômico financeiro do contrato.
7.4 Os insumos, índices, consumos e parâmetros das planilhas apresentadas pela CONTRATADA
poderão ser objetos de pesquisas, levantamentos e análises para eventuais alterações quando se
julgar necessário, a critério da CMTU-LD.
7.5. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam
devidos em decorrência, direta ou indireta, do Contrato ou de sua execução, serão de exclusiva
responsabilidade do contribuinte assim definido na norma tributária, sem direito a reembolso.
7.5. A CMTU-LD, quando fonte retentora, descontará dos pagamentos que efetuar, os tributos a
que esteja obrigada pela legislação vigente, recolhendo-os nos respectivos prazos legais.
7.6. Uma vez apurado, no curso da contratação, que a CONTRATADA acresceu indevidamente a
seus preços, valores correspondentes a tributos, contribuições fiscais e/ou parafiscais e
emolumentos de qualquer natureza não incidentes sobre a realização do objeto contratado, tais
valores serão imediatamente excluídos, com a consequente redução dos preços praticados e
reembolso à CONTRATANTE, dos valores porventura pagos, atualizados monetariamente.
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ANEXO III - TERMO DE REFERÊNCIA
1 – OBJETO
O presente termo de referência tem o escopo de estabelecer diretrizes para orientação e
providências quanto à contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Monitor Vigia no
antigo Aterro de Londrina – Aterro do Limoeiro, localizada na Estrada Major Aquiles Pimpão Ferreira, s/n, em
Londrina – PR e nos Pontos de Entrega Voluntária (PEV´s).
2 – JUSTIFICATIVA
Considerando a Lei Federal nº. 12.305 sancionada em 2010, a qual institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos e dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos, deixando claro os objetivos no Capítulo
1, artigo 4º:
“A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios,
objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo
Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito
Federal, Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao
gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos.”
Considerando a deliberação negativa pela Secretaria Municipal de Defesa Social, através do Ofício nº
015/2019 – SMDS, referente à solicitação desta Cia. para disponibilização de Guarda Municipal a fim de
promover a segurança dos PEV’s;
Considerando a necessidade de se manter a devida ordem dos PEV’s e do Aterro do Limoeiro, evitando
assim atos de vandalismo e roubos de equipamentos, bem como, a devida orientação aos usuários quanto à
segregação correta dos resíduos, facilitando a sua coleta e o tratamento diferenciado ambientalmente correto,
resultando em reduções de custos para Administração Pública.
A contratação se justifica em função da necessidade da realização dos serviços de Monitor Vigia no
Aterro do Limoeiro e nos Pontos de Entrega Voluntária (PEV´s), visto que uma das atribuições da Companhia
Municipal de Trânsito e Urbanização – CMTU é administrar e gerenciar os Resíduos Sólidos Urbanos - RSU do
município Londrina.
Justifica-se a contratação dos serviços de Monitor Vigia, objeto desde Termo de Referência, pela
necessidade que se tem de manter e conservar os bens móveis e imóveis sob sua responsabilidade.
Esclarecendo que, a Cia não dispõe de efetivo em seu quadro de pessoal para este fim, portanto, recorre à
contratação de serviços de terceiros.
3 – QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS
3.1. SERVIÇOS DE MONITOR VIGIA:
Descrição
Posto de MONITOR VIGIA para trabalho no Aterro
do Limoeiro: serviços de 12 (doze) horas, de segundafeira a domingo, diurno das 07 (sete) às 19
(dezenove) horas e noturno das 19 (dezenove) às 07
(sete) horas do dia seguinte, com escala 12 (doze) x
36 (trinta e seis) horas.
Posto de MONITOR VIGIA para trabalho nos Pontos
de Entrega Voluntária – PEV’s: serviços de 12 (doze)
horas, de segunda-feira a domingo, diurno das 07
(sete) às 19 (dezenove) horas e noturno das 19
(dezenove) às 07 (sete) horas do dia seguinte, com
escala 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas.

Postos
de
Trabalho

Quantidade mínima
de funcionários por
Posto de Trabalho

Quantidade
geral por Posto
de Trabalho

01

04

04

02

04

08
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3.1.1. Para dar cumprimento aos serviços especificados, a empresa contratada para a execução do objeto deste
Termo de Referencia, deverá alocar o número necessário de funcionários habilitados para realização dos
serviços apresentado no quadro do item 3.1, sendo estimado um quantitativo mínimo de 03 Postos de
Trabalho com Monitores Vigias, em 02 (dois) Turnos de serviços de 12 (doze) horas cada Posto, de segundafeira a domingo, em escala de 12 (doze) x 36 (trinta e seis).
3.2. LOCAIS DE TRABALHO:
3.2.1. Os locais de trabalho dos Monitores Vigias, conforme discriminado no item 3.1, são:
a) Antigo Aterro de Londrina – Aterro do Limoeiro, localizado na Estrada Major Aquiles
Pimpão Ferreira s/n, aproximadamente a 1.700 (um mil e setecentos) metros do final da
pista do Aeroporto Governador José Richa – Zona Leste de Londrina.
b) Ponto de Entrega Voluntária Nova Conquista, localizado no encontro da Rua Capitão João
Busse com Rua Pitágoras, Conjunto Habitacional Nova Conquista – Zona Leste de Londrina.
c) Ponto de Entrega Voluntária Vista Bela, localizado ao final da Rua Aníbal Balarotti, Jardim
Vista Bela – Zona Norte de Londrina.
3.3. DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS:
3.3.1. A prestação dos serviços de Monitores Vigias nos postos fixados no Aterro do Limoeiro e nos Pontos de
Entrega Voluntária envolve a alocação, pela Contratada, de mão de obra capacitada para:
Monitor Vigia:
a) Atender ao público interno e externo com urbanidade, fornecendo orientações às
demandas apresentadas, como também atender as solicitações da Diretoria de Operações
da CMTU como também do Fiscal do contrato;
b) Permitir somente a entrada de veículos e resíduos autorizado pela Diretoria de Operações
da CMTU ou pelo Fiscal do contrato;
c) Permitir o ingresso, nas dependências do antigo Aterro do Limoeiro, somente de pessoas e
veículos previamente autorizadas pela Diretoria de Operações da CMTU-LD e pelo Fiscal do
contrato;
d) Permitir entrada de servidores e empregados fora do horário de expediente somente
quando devidamente autorizados, registrando o fato no Livro de Ocorrências ou sistema
informatizado de identificação, como também informar imediatamente o Fiscal do
contrato;
e) Registrar a entrada e saída de todos e quaisquer veículos, desde que devidamente
autorizados, com a identificação dos ocupantes dos veículos (nome completo e documento
de identificação), placa do veículo, horário de entrada e de saída e demais informações que
a Contratante julgar necessárias;
f) Impedir a entrada de catadores informais e vendedores ambulantes e relatar
imediatamente o Fiscal do contrato para tomada de providências;
g) Controlar rigorosamente a entrada e saída de pessoas, veículos, bens patrimoniais,
equipamentos e materiais nas dependências do Aterro do Limoeiro e dos PEV’s;
h) Não permitir o acesso de pessoas que se neguem à identificação regulamentar;
i) Manter afixado nos postos de trabalho, em local visível, os contatos importantes como o da
Diretoria de Operações da CMTU-LD e do Fiscal do Contrato, e manter os números dos
telefones dos seguintes órgãos: Policia Militar do Estado do Paraná, Corpo de Bombeiros do
Estado do Paraná, Guarda Municipal do Município de Londrina, COPEL bem como outros
contatos pertinentes as atividades;
j) Repassar informações aos funcionários que estarão assumindo o posto, quando da troca de
turno, com todas as orientações recebidas e em vigor, bem como eventual anomalias
observadas nas instalações e suas imediações;
k) Comunicar imediatamente, a Diretoria de Operações CMTU-LD e Fiscal do Contrato, todo
acontecimento entendido como irregular e/ou anormal e que possa vir a representar risco
para o patrimônio da Companhia e, fazer constar o fato no Livro de Ocorrências;
l) Proibir a utilização do posto de serviço para guarda de objetos estranhos ao local, de bens
de servidores, de empregados ou de terceiros;
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m) Manter os funcionários nos Postos de Trabalho, não devendo se afastarem de seus afazeres,
principalmente para atenderem chamados ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros não
autorizados;
n) Zelar pela integralidade do Aterro do Limoeiro e dos PEV’s, dos veículos, equipamentos e
resíduos depositados/armazenados no local;
o) Indicar e orientar os acessos aos locais corretos dentro do Aterro do Limoeiro e dos PEV’s;
p) Acompanhar, orientar e determinar aos usuários dos PEV’s, quanto à destinação e descarga
dos resíduos autorizados nos locais adequados e disponibilizados pela CMTU-LD, evitando a
mistura com outros tipos de materiais, bem como, não autorizar a entrada de pessoas com
resíduos não autorizados e/ou com volume acima do estipulado, conforme Decreto
Municipal 768/2009;
q) Não Permitir o descarte irregular de resíduos, bem como, atos de vandalismo dentro ou
fora (imediações) dos Postos de Trabalho;
r) Comunicar imediatamente, ao Fiscal do contrato, a ocorrência de quaisquer situações
anormais relacionadas à rotina do Aterro do Limoeiro e dos PEV’s;
s) Manter absoluto sigilo quanto às informações contidas nos documentos ou materiais
manipulados por seus empregados, dedicando especial atenção à sua guarda quando for o
caso;
t) Elaborar relatórios relacionados ao movimento da portaria quando solicitado pelo
Contratante, e;
u) Executar outros serviços inerentes ao trabalho ao qual foi contratado.
3.4. IDENTIFICAÇÃO, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS:
3.4.1. A identificação do prestador de serviços deverá ser feita por meio de crachá, constando foto, nome
completo, nome da empresa, cargo ocupado e número de registro do funcionário na empresa;
3.4.2. A empresa deverá fornecer uniforme e seus complementos à mão de obra envolvida, conforme padrão
utilizado pela empresa, de acordo com o disposto no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de
Trabalho, sendo que a Contratada não poderá repassar os custos de quaisquer uns destes itens de uniforme a
seus empregados. O quantitativo dos uniformes foram estimados para 1 (um) ano de serviços a ser prestados e
deverão conter as seguintes características básicas:
QUANTIDADE
Nº
ITEM
DESCRIÇÃO
ANUAL POR
TRABALHADOR
Crachá padrão em PVC com medidas mínimas de
86x54mm. e 0,76mm de espessura, preso em cordão liso
1
CRACHÁ
com terminal argola e jacaré. Informações: foto, nome
2
completo, nome da empresa, cargo ocupado e número
de registro do funcionário na empresa.
Camisa de uniforme para porteiro tipo brim com gola,
com logotipo no bolso, de mangas longas e/ou curtas.

3

Calças para porteiro tipo brim com bolso lateral.

3

CASACO DE FRIO

Casaco de frio forrado com lã ou outro material térmico.

1

5

BONÉ

Boné com emblema da empresa com regulagem na parte
posterior.

2

6

LANTERNA

Lanterna em led recarregável, bi-volt (127/220), com no
mínimo 10 leds. (* Por Posto de Trabalho).

*2

2

CAMISA

3

CALÇA

4

3.4.3. Os uniformes deverão ser entregues de imediato quando da contratação efetiva da prestação dos
serviços, podendo cada funcionário optar por camisas de manga longa e/ou curta.
3.4.4. Os uniformes deverão ser substituídos pela contratada sempre que não atenderem às condições
mínimas de apresentação, não podendo ser repassado o custo do uniforme ao ocupante do posto de trabalho.
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3.5. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)
3.5.1. Para eficaz e eficiente execução dos serviços, a empresa Contratada deverá fornecer obrigatoriamente,
de acordo com a legislação vigente e Norma Regulamentadora nº 06 (NR-06) do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE), sem qualquer custo aos funcionários, equipamentos de proteção individual (EPI), conforme
itens mínimos abaixo, pelo período de 01 (um) ano:

Nº

ITEM

1

PAR DE COTURNO

2
3
4

DESCRIÇÃO

Coturno de couro, cano em lona
Capa de chuva com capuz, impermeável, com faixas
CAPA DE CHUVA
refletivas, confeccionada em tecido sintético (tecido de
poliéster) revestido de PVC em uma das faces
PROTETOR SOLAR
Protetor solar fator de proteção "50". (* Somente Diurno).
REPELENTE DE INSETOS Repelente de insetos a base de Icaridina.

QUANTIDADE
ANUAL POR
TRABALHADOR
2
1
*960 ml.
960 ml.

3.5.2. Os EPI’s deverão ser entregues previamente ao início efetivo da prestação dos serviços;
3.5.3. O quantitativo dos EPI’s foram estimados para 1 (um) ano de serviços, devendo ser reposto sempre que
necessário.
3.5.4. Todos os equipamentos estarão sujeitos à prévia aprovação da Contratante, devendo a Contratada
submeter amostra do produto, qualidade, podendo ser solicitada a substituição dos que não corresponderem
às especificações indicadas.
3.5.5. Os equipamentos deverão possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) registrado junto ao Ministério do
Trabalho e Emprego do Brasil, podendo ser solicitada a substituição dos que não corresponderem às
especificações indicadas.

4 – PRAZO PARA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA
4.1. O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses e terá início após a Contratada dar recebimento
na ordem de Serviços, que deverá ser emitida pelo Fiscal de Campo do contrato indicado pela Contratante.
4.2. Considerando que o presente objeto deve ser executado continuamente, o prazo de execução poderá ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, na forma do disposto no inciso II,
art. 57, Lei nº 8.666/93, desde que previamente requisitada pela Diretoria competente e cumprida todas as
formalidades necessárias.

5 – ACOMPANHAMENTOS DOS SERVIÇOS
5.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela CMTU-LD, através de empregados nomeados
por instrumento interno, que anotarão, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução
do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
5.2. O não atendimento das determinações e recomendações regulares emanadas da fiscalização da CMTU-LD,
encarregada do acompanhamento da execução do objeto, é uma das situações em que será motivo de
RESCISÃO CONTRATUAL.
5.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos fiscais nomeados deverão ser solicitadas
à Diretoria da CMTU-LD, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

6 – VISITA TÉCNICA
6.1. A CMTU oferecerá ao licitante a possibilidade para a realização de visita técnica, objetivando proporcionar
o conhecimento das condições e do local da realização dos serviços.
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6.1.1. A visita deverá ser realizada por representante da licitante, devidamente identificado na sua
apresentação mediante documento de identidade e declaração emitida pela empresa no qual representa, que
comprove a sua qualidade de representante legal, para conhecimento total do local onde será executado os
serviços.
6.1.2. Os licitantes que optarem em realizar a visita técnica deverão fazer agendamento prévio, até no máximo
03 (três) dias anteriores à abertura da sessão pública, pelo endereço eletrônico opera@cmtu.info. A CMTU
encaminhará correspondência eletrônica confirmando a visita e o horário agendado no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas após o recebimento da solicitação. Não recebendo comprovação de agendamento neste
prazo, a licitante deverá entrar em contato pelo telefone (43) 3379-7956, para confirmação.
6.1.3. A visita técnica será acompanhada por um funcionário designado pela CMTU, terá saída da sede da
CMTU – sala da Diretoria de Operações, localizada na Rua Professor João Cândido nº 1213 – Centro, Londrina
(PR), local este no qual deverão ser apresentados os documentos e a declaração descritos no item 6.1.1.

7 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
7.1. Além das obrigações normais e técnicas especificadas no Termo de Referência, constituem obrigações
específicas da CONTRATADA:
7.1.1. Iniciar a prestação dos serviços imediatamente após o recebimento da Ordem de Serviço expedida pelo
Fiscal do contrato nomeado, salvo em casos justificados e aceitos pela CONTRATANTE.
7.1.2. Possuir um Escritório Próprio ou um Representante fixo na cidade de Londrina, com a finalidade de
melhor controlar os serviços contratados.
7.1.3. Indicar um Responsável a quem a Fiscalização do contrato da CMTU possa recorrer, a qualquer tempo,
com a missão de garantir o bom andamento dos serviços e a correção de falhas eventualmente detectadas.
7.1.4. Implantar de forma adequada a planificação, a execução e a supervisão permanente dos serviços, de
forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante,
mantendo sempre em perfeita ordem o local de realização dos serviços.
7.1.5. Executar os serviços em conformidade com a programação e orientação exigidas neste Termo de
Referência, primando pela eficiência e cordialidade, qualificando e orientando os seus empregados para que se
comportem com postura profissional e apresentem padrões de eficiência e higiene compatíveis com a
prestação dos serviços especificados neste Termo.
7.1.6. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilidade e qualificação exigidas na licitação.
7.1.7. Executar os serviços em novos endereços, em caso de mudanças de local, na vigência do contrato.
7.1.8. Solucionar rapidamente reclamações recebidas/notificadas, tomando todas as medidas cabíveis para a
solução das falhas detectadas.
7.1.9. Utilizar, sob sua inteira responsabilidade, toda a competente e indispensável mão de obra, devidamente
habilitada e treinada, para a execução dos serviços contratados, correndo por sua conta o cumprimento das
obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e todas as outras previstas nas normas legais
pertinentes. Ficando ressalvado que, a inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos não transfere
a CONTRATANTE à responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato.
7.1.10. Operar com uma organização completa, independente e sem vínculo com a CMTU-LD, executando o
serviço, com pessoal de seu quadro funcional, em números suficientes, devidamente treinados e habilitados e
com registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social;
7.1.11. Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com o pessoal de sua
contratação, necessária à execução do contrato, com integral atendimento de toda a legislação que rege os
negócios jurídicos e que lhe atribua responsabilidade, com ênfase na tributária, cível, previdenciária,
trabalhista, acidente do trabalho e/ou outros assemelhados, bem como assistência médica e/ou outros
assemelhados, cedendo cópia de comprovação de quitação à CMTU-LD, sempre que necessário. Igualmente,
obriga-se a reembolsar à CMTU-LD todas as despesas que esta tiver decorrente de:
a)
reconhecimento judicial de vínculo empregatício de empregados seus com a CMTU-LD;
b)
reconhecimento judicial de solidariedade ou subsidiariedade da CMTU-LD, no cumprimento
das obrigações trabalhista e/ou previdenciárias contratada;
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c)

indenização, inclusive a terceiros, em consequência de eventuais danos, pessoais e/ou
materiais, causados pela contratada ou seus prepostos na execução de suas atividades.
7.1.12. Efetuar, regularmente, os recolhimentos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Previdência e
Seguridade Social de seus empregados, apresentando os comprovantes mensalmente, à fiscalização da CMTULD;
7.1.13. A Contratada deverá fornecer mensalmente a fiscalização da CMTU-LD os seguintes documentos:
a) Lista atualizada contendo nome e função dos colaboradores do período;
b) Resumo da folha de pagamento contendo o nome completo do empregado, função exercida,
data de início do contrato de trabalho, horário de trabalho e remuneração detalhada (salário,
horas extras, adicionais, descontos, etc.);
c) Comprovante de pagamento dos empregados (holerites), devidamente datados e assinados;
d) Cópia do comprovante de recolhimento do INSS e FGTS, compreendendo:
i. Cópia do protocolo de envio dos arquivos emitidos pela conectividade social (SEFIP);
ii. Cópia de relação de trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE);
iii. Cópia da relação dos tomadores/obras (RET);
e) Comprovante de pagamento das Guias do FGTS e INSS;
f) Cópia dos cartões ponto, assinados pelos colaboradores;
g) Em caso de admissão, cópia dos contratos individuais de trabalho do período devidamente
assinadas e, em caso de demissão, cópia das rescisões trabalhistas, devidamente assinadas e
pagas;
h) Cópia dos comprovantes de gozo de férias referente à competência da Nota Fiscal;
i) Lista dos beneficiários de vale alimentação relativos ao período da Nota Fiscal, bem como
comprovação do pagamento a empresa administradora do benefício; bem como comprovação do
pagamento a empresa administradora do benefício;
j) Cópia de certidões negativas relativas aos débitos junto às Fazendas Federal, Estadual e
Municipal, débitos trabalhistas (CNDT), débitos do FGTS e débitos do INSS.
7.1.14. Cumprir rigorosamente o que preceitua a CLT e a jurisprudência dos tribunais trabalhistas em relação
ao pagamento dos direitos de seus funcionários, evitando qualquer espécie de atraso, sob pena de aplicação de
sanções administrativas. Salientando ainda que, não poderá ocorrer atraso de pagamentos salariais ou de
encargos trabalhistas sob o argumento de eventual atraso no pagamento deste contrato, e tampouco invocar a
corresponsabilidade do CONTRATANTE para tentar eximir-se destas obrigações.
7.1.15. Fornecer a seus empregados, uniformes completos e adequados ao tipo de serviço executado, de modo
que os mesmos se apresentem, diariamente, no melhor aspecto de higiene e limpeza, com crachá de
identificação, por ela subscrito, onde constará, explicitamente o nome do empregado com foto, nome da
empresa, cargo ocupado e seu número de registro na empresa. Estes uniformes deverão ter identificação da
Contratada.
7.1.16. É vedado o uso de bermudas, sandálias, chinelos ou qualquer outro item do vestuário incompatível com
a execução dos serviços ou com o decoro da Instituição Contratante.
7.1.17. Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as
ocorrências havidas, efetuando a reposição imediata da mão de obra em caso de ausências injustificadas ou
greve da categoria, através de planejamento de emergência.
7.1.18. Promover a imediata substituição de seus funcionários em decorrência de faltas, férias, afastamentos,
greve, licenças entre outras ausências ou ainda, quando a Contratante julgar a atuação, a permanência e/ou
comportamento inadequados, prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da Contratante ou ao
interesse do Serviço Público.
7.1.19. A Contratada não poderá em hipótese alguma, deixar ocorrer interrupção na prestação dos serviços,
devendo promover, no caso de ausência do funcionário, a sua imediata substituição no prazo máximo de 2
(duas) horas do início da jornada de trabalho.
7.1.20. Encaminhar, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, comunicado sobre a
substituição de qualquer funcionário.
7.1.21. Responsabilizar-se pelo comportamento moral e profissional de seus empregados, respondendo,
integralmente, por quaisquer danos ou prejuízos comprovadamente por eles causados ao pessoal ou ao
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patrimônio institucional ou material da CMTU-LD ou de terceiros, em face da execução dos serviços, objeto do
contrato.
7.1.22. Fornecer aos seus profissionais, sem repasse de qualquer ônus aos mesmos, acesso a telefone celular
durante o período de execução dos serviços, com a devida operadora que atenda a localidade das instalações
do Aterro do Limoeiro e dos PEV’s.
7.1.23. Fornecer aos seus profissionais, sem repasse de qualquer ônus aos mesmos, os Equipamentos de
Proteção Individual – EPI exigidos pelas normas de Segurança e Medicina do Trabalho para tal atividade,
ministrando treinamento de utilização nos casos necessários, e obrigando o uso destes durante a realização
dos serviços.
7.1.24. Assumir todas as responsabilidades referentes aos atos de seus empregados, assim como a
responsabilidade civil e penal se houver. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou
pessoais ocasionados à Contratante e/ou a Terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, no local
de trabalho ou em razão deste.
7.1.25. Repor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer objeto da CONTRATANTE e/ou de
Terceiros que tenha sido danificado, roubado, furtado ou extraviado por seus empregados.
7.1.26. Treinar seus empregados em relação a boas práticas e formas de redução de desperdícios,
especialmente no que concerne à racionalização do consumo de energia e água.
7.1.27. Relatar, por escrito, à Fiscalização da Contratante toda e qualquer irregularidade observada nas
instalações onde houver a prestação dos serviços.
7.1.28. Não permitir que seus empregados executem quaisquer outras atividades durante o horário em que
estiver prestando os serviços à Contratante.
7.1.29. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento de seus
funcionários, caso haja acidente de trabalho.
7.1.30. Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, nos Anexos e na Proposta apresentada.
7.1.31. Esclarecer, no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, eventuais dúvidas, questionamentos e
indagações da CMTU-LD.
8 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
8.1. Receber os serviços nas especificações e condições estabelecidos no Edital, nos Anexos e na Proposta
apresentada.
8.2. Fiscalizar os serviços nas especificações e condições dos itens objeto deste Termo, quanto ao aspecto
quantitativo e qualitativo, a serem prestados pela Contratada.
8.3. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital.
8.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas, defeitos ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
8.5. Prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.
8.6. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada junto a terceiros,
ainda que vinculados aos serviços, assim como por qualquer dano causado a terceiros por parte dos
empregados, prepostos e/ou subordinados da Contratada.
9 – PENALIDADES
9.1. 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:
9.1.1. Advertência;
9.1.2. Multa;
9.2. Pelo atraso injustificado na execução do objeto da licitação, será aplicada multa diária, limitado a 30
(trinta) dias, a partir dos quais será causa do cancelamento do contrato, tendo por base as seguintes
classificações, pelo atraso injustificado e/ou insuficiência:
a)
Penalidades Leves: 1,00 % (um por cento) sobre o valor total da Nota Fiscal de Serviços do
mês de referência da execução dos serviços;
b)
Penalidades Médias: 2,00 % (dois por cento) sobre o valor total da Nota Fiscal de Serviços do
mês de referência da execução dos serviços;
c)
Penalidades Graves: 3,00 % (três por cento) sobre o valor total da Nota Fiscal de Serviços do
mês de referência da execução dos serviços;
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9.3.
Multa de 10,0% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação devidamente atualizado,
sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/1993, na hipótese de recusa
injustificada da licitante vencedora em celebrar o termo contratual, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
após regularmente convocada, caracterizando inexecução total das obrigações acordadas;
9.4.
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.
9.5.
Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na execução do serviço advier de
caso fortuito ou de força maior.
9.6.
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
por prazo não superior a 02 (dois) anos;
9.7.
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;
9.8.
Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o termo de contrato,
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;
9.9.
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.
9.10.
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;
9.11.
As atividades a serem classificadas conforme o inciso 9.2. serão observadas no QUADRO 1 – DAS
PENALIDADES DE CAMPO.
QUADRO 1 – DAS PENALIDADES DE CAMPO
Permitir a presença de empregado não uniformizado ou com uniforme manchado,
sujo, mal apresentável e sem crachá de identificação.

Média

Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo como por caráter permanente,
deixando de providenciar à recomposição complementar em tempo hábil.

Média

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços
contratuais.
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes.
Utilizar as dependências da Contratante para fins diversos do objeto do contrato.
Recusar-se a executar serviço determinado pela Fiscalização/gestão, sem motivo
justificado.

Grave
Grave
Grave
Grave

Retirar funcionários do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia da
Contratante.

Grave

Deixar de comunicar qualquer evento atípico que ocorra no local ou típico de grande
relevância.

Média

Entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados para sanar as
inconsistência ou dúvidas suscitadas durante a fiscalização.
Permitir que seus funcionários mantenham disciplina e conduta incompatíveis com o
ambiente de trabalho, na forma em que detalhada no Termo de Referência e Minuta
de Contrato.
Deixar de Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu
pessoal.

Média
Grave
Grave
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Não Substituir, sempre que exigido pela Contratante, qualquer empregado cuja
atuação, permanência e/ou comportamento sejam considerados contrários ao
interesse público.
Deixar de averiguar os veículos e/ou pessoas que adentram ou saem do local.
Permitir o descarte irregular dentro ou nas imediações dos Postos de Trabalhos.
Não Cumprir o horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela fiscalização.
Deixar de Cumprir determinação da fiscalização para controle de acesso de
funcionários e visitantes.
Não Cumprir determinação formal ou instrução complementar da fiscalização em
tempo hábil.
Não Efetuar a reposição de funcionários faltosos.
Deixar de Entregar o uniforme e EPIs aos funcionários de acordo com o estabelecido
no Termo de Referência e Contrato.
Deixar de efetuar a reposição da mão de obra nos postos, em caráter imediato, em
caso de eventual ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de
trabalho (dobra).
Não tratar com urbanidade as pessoas.
Retirar qualquer item depositado nas instalações do posto.
Permitir que pessoa não autorizada desempenhe atribuição que seja de sua
responsabilidade.
Tolerar que seus funcionários procedam de forma desidiosa.
Utilizar recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares.
Permitir que pessoas não autorizadas adentrem ao local.

Grave
Grave
Grave
Grave
Grave
Média
Grave
Grave
Média
Média
Grave
Grave
Grave
Grave
Grave

Deixar de Nomear um preposto responsável por seus funcionários, bem como pelo
recebimento de documentações.
Deixar de registrar quem quer que adentre ao local, a qualquer pretexto.
Permitir a subcontratação, a cessão ou transferência, total ou parcial, do objeto
contratual a terceiros.

Média
Grave
Grave

9.12. Observações: As penalidades acima descritas, não prejudicam a aplicação de outras penalidades a que a
empresa esteja sujeita pelo não cumprimento das obrigações contratuais ou execução insatisfatória dos
serviços, nos termos previstos em lei.
Londrina, 04 de Fevereiro de 2019.

Responsável pela Elaboração

Gerência da Área

Alexandre Zuliani
Coordenador de Destinação Final CMTU-LD

Alexandre Zuliani
Coordenador de Destinação Final CMTU-LD

Responsável pela Revisão

Responsável pela Aprovação

Cristiano L. Bragatto Rodrigues
Assessor Técnico - CMTU-LD

Alexandre Fujita
Diretor de Operações - CMTU-LD
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ANEXO IV
MODELOS SUGERIDOS
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. 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 DE INSTRUMENTO PARTICULAR, RECONHECER FIRMA DA(S)
ASSINATURA(S).
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3. 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

4. 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
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5. MODELO PROPOSTA COMERCIAL.
Londrina, ___

de_____________________de 2019.

À
CMTU-LD.
PREGÃO PRESENCIAL n.º xxx/2019-FUL
PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º xxxx/2019-FUL
Lote Único
ITEM

01

02

DESCRIÇÃO

UNID

QTDE

QDE. POSTO

Posto de MONITOR VIGIA para
trabalho no Aterro do Limoeiro:
serviços de 12 (doze) horas, de
segunda-feira a domingo, diurno
das 07 (sete) às 19 (dezenove)
Mês
12
1
horas e noturno das 19 (dezenove)
às 07 (sete) horas do dia seguinte,
com escala 12 (doze) x 36 (trinta e
seis) horas.
Posto de MONITOR VIGIA para
trabalho nos Pontos de Entrega
Voluntária – PEV’s: serviços de 12
(doze) horas, de segunda-feira a
domingo, diurno das 07 (sete) às
Mês
12
2
19 (dezenove) horas e noturno das
19 (dezenove) às 07 (sete) horas
do dia seguinte, com escala 12
(doze) x 36 (trinta e seis) horas.
VALOR TOTAL MENSAL (CRITÉRIO DE JULGAMENTO)

VALOR MÁXIMO
MENSAL POR
POSTO

VALOR
MÁXIMO
TOTAL POR
DO ITEM

R$ xxxxxxx,xx

R$ xxxxxxx,xx

R$ xxxxxxx,xx

R$ xxxxxxx,xx

R$ xxxx,xx
VALOR TOTAL DO LOTE

R$ xxxx,xx

Condições de pagamento: de acordo com o disposto em Edital.
Condição de prestação dos serviços: de acordo com o disposto em Edital.
Prazo de execução/vigência contratual: de acordo com o disposto em Edital.
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura.
Atenciosamente
---------------------------------------------(empresa proponente)
(Representante Legal – R.G. – CPF)
Dados da Empresa
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Fone:
Fax:
E-mail:
Dados Bancários:
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ANEXO V - PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
ITEM A – PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
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ITEM B – MONITOR VIGIA DIURNO
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ITEM C – MONITOR VIGIA NOTURNO
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ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO
MINUTA DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MONITOR VIGIA NO ANTIGO ATERRO
DE LONDRINA – ATERRO DO LIMOEIRO, LOCALIZADA
NA ESTRADA MAJOR AQUILES PIMPÃO FERREIRA,
S/N, EM LONDRINA – PR E NOS PONTOS DE
ENTREGA VOLUNTÁRIA (PEV’S). QUE ENTRE SI
FAZEM O MUNICÍPIO DE LONDRINA NESTE ATO
REPRESENTADO PELA COMPANHIA MUNICIPAL DE
TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO - CMTU-LD, GESTORA DO
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE LONDRINA E A
EMPRESA XXXXXXXXXX.
Pelo presente instrumento de contrato, de um lado, como CONTRATANTE, 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, através da
COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO CMTU-LD, sociedade de economia
mista do Município de Londrina e gestora do Fundo de Urbanização de Londrina – FUL instituído
pela Lei Municipal nº 5.496/93 e alterações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 86.731.320/0001-37,
com sede na cidade de Londrina, Paraná, na Rua Professor João Cândido, 1.213, Centro, neste
ato representada por seu Diretor-Presidente, Marcelo Baldassarre Cortez e por seu Diretor
Administrativo-Financeiro, Marcio Tokoshima, doravante denominada simplesmente CMTU-LD e,
de outro lado, a empresa, ______________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no
CNPJ/MF
sob
o
n.º
__________________,
estabelecida
na
Rua
__________________________, neste ato representada por ________________________,
inscrito no CPF sob n° ______________________ e cédula de identidade n°
______________________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, em
consonância com o disposto na Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e,
subsidiariamente, pelas normas da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais
cláusulas e condições a seguir estipuladas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Prestação de serviços de Monitor Vigia no antigo Aterro de Londrina – Aterro do Limoeiro,
localizada na Estrada Major Aquiles Pimpão Ferreira, s/n, em Londrina – PR e nos Pontos de
Entrega Voluntária (PEV’s).
LOCAIS

Posto de MONITOR VIGIA para trabalho no Aterro do Limoeiro: serviços de 12 (doze) horas, de segundafeira a domingo, diurno das 07 (sete) às 19 (dezenove) horas e noturno das 19 (dezenove) às 07 (sete)
horas do dia seguinte, com escala 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas.
Posto de MONITOR VIGIA para trabalho nos Pontos de Entrega Voluntária – PEV’s: serviços de 12 (doze)
horas, de segunda-feira a domingo, diurno das 07 (sete) às 19 (dezenove) horas e noturno das 19
(dezenove) às 07 (sete) horas do dia seguinte, com escala 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ANEXOS CONTRATUAIS
2.1 Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, os
documentos elencados a seguir, cujo inteiro teor as partes declaram ter pleno conhecimento:
a. Termo de referência que subsidiou a contratação;
b. Processo Administrativo xxxxx/2019-FUL - Pregão Presencial N.º xxxxx/2019-FUL;
c. Proposta comercial da CONTRATADA, datada de xxx/xxx/2019.
§ 1º. Os documentos mencionados nesta cláusula, que as partes declaram ter pleno
conhecimento e aceitam, serão considerados suficientes para, em conjunto com este contrato,
definir o seu objeto contratual e permitir o seu integral cumprimento.
§ 2º. Ao presente contrato estarão vinculados todos os termos e aditivos que vierem a ser
firmados e que importem em alterações de qualquer condição contratual, desde que,
devidamente assinados pelos representantes legais das partes.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. Os serviços deverão ser executados conforme disposto no Anexo I deste instrumento
Contratual (Termo de referência).
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO
4.1. Pela prestação dos serviços objeto deste contrato a CMTU-LD pagará à CONTRATADA os
seguintes valores:
ITEM

01

02

DESCRIÇÃO

Posto de MONITOR VIGIA para trabalho
no Aterro do Limoeiro: serviços de 12
(doze) horas, de segunda-feira a domingo,
diurno das 07 (sete) às 19 (dezenove)
horas e noturno das 19 (dezenove) às 07
(sete) horas do dia seguinte, com escala
12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas.
Posto de MONITOR VIGIA para trabalho
nos Pontos de Entrega Voluntária –
PEV’s: serviços de 12 (doze) horas, de
segunda-feira a domingo, diurno das 07
(sete) às 19 (dezenove) horas e noturno
das 19 (dezenove) às 07 (sete) horas do
dia seguinte, com escala 12 (doze) x 36
(trinta e seis) horas.

UND

QDE.

QDE.
POSTO

VALOR MENSAL

VALOR TOTAL

MÊS

12

1

R$ XXX,XX

R$ XXX,XX

MÊS

12

2

R$ XXX,XX

R$ XXX,XX

VALOR TOTAL MENSAL
R$ XXX,XX
VALOR TOTAL DO LOTE

R$ XXX,XX

4.2 O valor total mensal do contrato será de R$ _________________, sendo o valor global para
o período de 12 (doze) meses corresponde a R$ _________________.
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§ 1.º – São de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas com empregados, seguros
de acidente de trabalho, INSS, indenização trabalhista e quaisquer outras relativas a seus
empregados, conforme artigo 71 da Lei 8.666/93.
§ 2.º – No preço acordado, estão incluídas as despesas com pessoal, combustível, equipamentos
de apoio, ferramental, equipamentos de proteção individual – EPI, equipamento de proteção
coletiva – EPC, alimentação, assistência médica, vale transporte, bem como todas as despesas
com salários, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, fiscalização, supervisão,
administração, lucro, todos e quaisquer tributos bem como todas as demais despesas e
investimentos, diretos e indiretos, necessários à execução do objeto deste contrato.
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA
5.1. O prazo de execução contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da data
especificada para o início da prestação dos serviços, que deverá constar na ordem de serviço
INICIAL, documento que será expedido pela Diretoria de Operações da CMTU-LD.
5.2. A vigência contratual terá início a partir da data de assinatura do Contrato, com a devida
publicação do seu extrato na imprensa oficial e se estenderá por 90 (noventa) dias após o
término do prazo de execução.
5.3. Considerando que o presente objeto deve ser executado continuamente, sem interrupção o
prazo de execução poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos de 12 (doze) meses,
na forma do disposto no inciso II, art. 57, Lei Federal nº 8.666/93, limitado a 60 (sessenta)
meses.
5.4. Caso a CONTRATADA não tenha interesse em renovar o Contrato, deverá manifestar
formalmente sua intenção à CMTU, no prazo de 90 (noventa) dias antes da data prevista para o
termino da execução contratual.
CLAUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
6.1. A CONTRATADA apresentará a CONTRATANTE a nota fiscal/fatura correspondente,
juntamente com os documentos elencados no subitem 11.6 do Termo de Referência, que
compõe o anexo I deste instrumento, com vencimento no 15.º (décimo quinto) dia útil, após
protocolo na sede da CONTRATANTE, em observância ao disposto no Inciso XIV do Art. 40 da Lei
8666/93.
6.1.1. Caso sejam necessárias providências para regularização de documentos, o prazo
previsto no subitem 6.1 será suspenso, sendo retomado após as devidas providências.
6.2. Os pagamentos serão efetuados através de crédito direto em conta corrente do fornecedor,
cujos dados deverão ser informados quando da assinatura do Contrato.
6.3. Fica vedada a colocação em cobrança ou a negociação das respectivas duplicatas na rede
bancária (cláusula não a ordem), bem como através de outras empresas.
6.4. Qualquer alteração da política governamental e/ou novas diretrizes do programa de
estabilização econômica, poderão ser objeto de análise pela CMTU-LD.
6.5. O pagamento será efetuado após a comprovação de que a Contratada se encontra em dia
com os compromissos fiscais e trabalhistas, mediante consulta “on-line” aos sistemas de controle.
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6.6. A contratada que optar por recuperar parte dos tributos de PIS/COFINS sobre os insumos
adquiridos pela empresa, deverá informar à CMTU-LD o real valor pago para Receita Federal,
relativamente ao contrato, e somente esse valor será repassado para a contratada.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS E REVISÃO DOS PREÇOS
7.1 Com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, o contrato poderá ser
reajustado, conforme determinações seguintes:
III. Valores referentes à mão-de-obra e encargos sociais: serão objeto de repactuação
contratual sempre que houver majoração salarial estabelecida pela política de salários
vigente ou com base no reajustamento salarial normativo da categoria, determinado, em
dissídio coletivo, com sentença transitada em julgado, ou ainda, por convenção coletiva de
trabalho devidamente registrada na Delegacia Regional do Trabalho, tomando-se por base
o mesmo percentual aprovado.
IV. Custos Administrativos e insumos: poderão ser reajustados a cada 12 (doze) meses, a
partir da data limite para apresentação dos envelopes, com aplicação da seguinte fórmula:
PR = Pb + (Pb x I), onde:
PR = Preço Reajustado;
Pb = Preço inicial do contrato no mês de referência dos preços, ou preço do
contrato no mês de aplicação do último reajuste;
I = Índice econômico acumulado nos últimos 12 (doze) meses, contados a partir
da data limite para apresentação dos envelopes (primeiro ano) ou a partir da data
do último reajuste (anos subsequentes).
7.1.1 Para fins de reajuste contratual o índice a ser considerado será o INPC – Índice
Nacional de Preços ao Consumidor, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE.
7.1.2 Para se pleitear ou requerer o reajuste ou a repactuação contratual, o interessado
deverá formular pedido dirigido à Diretoria Administrativo Financeira da CMTU-LD,
descrevendo os motivos que o provocaram, acompanhado dos respectivos documentos
comprobatórios.
7.1.3 Não haverá reajuste nos primeiros 12 (doze) meses do contrato. O primeiro reajuste
poderá ocorrer depois de decorridos 12 (doze) meses, contados da data da apresentação da
proposta.
7.1.4. Em havendo reajuste contratual, a contagem da anualidade para novo reajuste iniciarse-á a partir da data do reajuste efetivado.
7.2. Os preços dos serviços poderão ser revistos, na superveniência de fatos que alterem ou
modifiquem a relação que as partes pactuaram inicialmente, de forma a manter o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato.
7.2.1 A solicitação de revisão será formalizada mediante requerimento protocolado pela
contratada, dirigido à Diretoria Administrativo Financeira,instruído com planilhas detalhadas,
acompanhado dos comprovantes das pesquisas de preços, índices de reajustes, majoração de
tributos e demais documentos que justifiquem a solicitação.
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 042/2019-FUL - REPUBLICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 096/2019-FUL

42 de 48

7.2.2. Em hipótese alguma os preços decorrentes de revisão poderão ser superiores aos
praticados no mercado, mantendo-se a relação com o valor originalmente contratado.
7.2.3. A Contratada não fará jus à repactuação com efeitos retroativos se não apresentar a
solicitação de reajustamento contratual dentro do primeiro mês contados da data da
homologação da Convenção Coletiva, tornando-se a única e exclusiva responsável pelos
prejuízos decorrentes da não apresentação da solicitação no prazo informado.
7.3 A empresa contratada não poderá interromper a prestação dos serviços durante o período de
tramitação do processo de reajuste, repactuação ou revisão para manutenção do equilíbrio
econômico financeiro do contrato.
7.4 Os insumos, índices, consumos e parâmetros das planilhas apresentadas pela CONTRATADA
poderão ser objetos de pesquisas, levantamentos e análises para eventuais alterações quando se
julgar necessário, a critério da CMTU-LD.
7.5. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam
devidos em decorrência, direta ou indireta, do Contrato ou de sua execução, serão de exclusiva
responsabilidade do contribuinte assim definido na norma tributária, sem direito a reembolso.
7.6. A CMTU-LD, quando fonte retentora, descontará dos pagamentos que efetuar, os tributos a
que esteja obrigada pela legislação vigente, recolhendo-os nos respectivos prazos legais.
7.7. Uma vez apurado, no curso da contratação, que a CONTRATADA acresceu indevidamente a
seus preços, valores correspondentes a tributos, contribuições fiscais e/ou parafiscais e
emolumentos de qualquer natureza não incidentes sobre a realização do objeto contratado, tais
valores serão imediatamente excluídos, com a consequente redução dos preços praticados e
reembolso à CONTRATANTE, dos valores porventura pagos, atualizados monetariamente.
CLÁUSULA OITAVA – DO DIREITO DAS PARTES
8.1 Constituem direitos da Contratante:
I.
II.

Receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas;
Acrescer ou suprimir o presente contrato, no percentual máximo de 25% do valor
inicial atualizado, ficando a Contratada obrigada a aceitar o acréscimo e/ou
supressão nas mesmas condições inicialmente pactuadas.

8.2 Constituem direitos da Contratada:
I.
II.

Receber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
O contraditório e a ampla defesa, em casos de eventual aplicação de penalidade
e/ou rescisão contratual.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 Além das obrigações específicas decorrentes do presente Contrato, elencadas no anexo I
deste instrumento contratual, constituem ainda obrigações da CONTRATADA::
9.1.1. Iniciar a prestação dos serviços imediatamente depois de recebida a autorização da
Administração da CMTU, informando qualquer motivo impeditivo ao inicio da execução;

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 042/2019-FUL - REPUBLICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 096/2019-FUL

43 de 48

9.1.2. Indicar um Responsável a quem a Fiscalização do Contrato da CMTU possa recorrer,
a qualquer tempo, com a missão de garantir o bom andamento dos serviços e a correção
de falhas eventualmente detectadas;
9.1.3. Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados,
cabendo a CONTRATADA otimizar a gestão de seus recursos humanos e supervisionar os
serviços executados, com vistas à qualidade dos serviços e à satisfação da CMTU;
9.1.4. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da
legislação vigente, e efetuá-los de acordo com as especificações constantes no contrato;
9.1.5. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
contratação;
9.1.6. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais
ocasionados à Contratante e/ou a Terceiros, por seus empregados, dolosa ou
culposamente, nos locais de trabalho;
9.1.7. Manter vínculo empregatício formal, expresso, com os seus empregados, sendo
responsável pelo pagamento de salários e todas as demais vantagens, recolhimento de
todos os encargos sociais trabalhistas, alem de seguros e indenizações, taxas e tributos
pertinentes, conforme a natureza jurídica da CONTRATADA, bem como por quaisquer
acidentes ou mal súbito de que possam ser vitimas, quando em serviço, na forma como a
expressão é considerada na legislação trabalhista, ficando ressalvado que a inadimplência
da CONTRATADA para com estes encargos não transfere à CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;
9.1.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
fiscais, tributárias, comerciais e as demais previstas na legislação específica, cuja
inadimplência não transfere à Administração qualquer responsabilidade.
9.1.9. Prestar Garantia Contratual conforme discriminado na cláusula décima quinta deste
instrumento.
CLÁUSULA DECIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CMTU-LD
10.1. Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, elencadas no anexo I deste
instrumento, constituem obrigações da CMTU-LD:
10.1.1 Designar servidor para atuar como fiscal de contrato;
10.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto contratado;
10.1.3. Exigir o cumprimento de todos os itens das especificações do presente Contrato;
10.1.4 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo com o que foi
especificado no presente Contrato.
10.1.5. Efetuar o pagamento, à contratada, dentro das condições e prazos estabelecidos
neste instrumento;
10.1.6. Manter contatos com a contratada, sempre por escrito, ressalvados os casos
determinados pela urgência, os quais deverão ser confirmados também por escrito, em até 03
(três) dias úteis de suas ocorrências.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1.
A
presente
contratação
será
suprida
com
a
dotação
orçamentária
50.010.18.452.0021.2.108 – 3.3.90.39.77.99 – fonte 0001 e, eventualmente, em outras contas
de despesa que estiverem consignadas no orçamento à data da emissão do empenho.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
12.1 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela CMTU-LD, através de
empregados nomeados por instrumento interno, que anotarão, em registro próprio, todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados.
12.2 O não atendimento das determinações e recomendações regulares emanadas da
fiscalização da CMTU-LD, encarregada do acompanhamento da execução do objeto do contrato,
é uma das situações em que, de acordo com a Cláusula Décima Segunda, alínea “d” deste
contrato será motivo de RESCISÃO CONTRATUAL.
§1º. As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos fiscais nomeados deverão
ser solicitadas à Diretoria da CMTU-LD, em tempo hábil, para a adoção das medidas
convenientes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13.1 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 Décima Terceira do Termo de Referência - ANEXO I deste
instrumento.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISÃO
14.1. O presente contrato será rescindido pela CMTU-LD quando verificadas as seguintes
situações, isoladas ou acumuladas:
a) Não cumprimento, cumprimento irregular ou insatisfatório, pela CONTRATADA, das
cláusulas contratuais, prazos e/ou conjunto de dispositivos legais aplicáveis ao contrato;
b) Lentidão no cumprimento do objeto contratual ou paralisação imotivada na prestação dos
serviços, sem justa causa e sem prévia comunicação à CMTU-LD;
c) A subcontratação ou a cessão e transferência, total ou parcial, do objeto contratual a
terceiros;
d) Não atendimento das determinações e recomendações regulares emanadas da
fiscalização da CMTU-LD, encarregada do acompanhamento da execução do objeto do
contrato;
e) Decretação da falência, insolvência ou dissolução da CONTRATADA;
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f) Alteração social da CONTRATADA que importe na modificação da sua finalidade ou objeto
social ou da estrutura social da mesma, desde que resulte em prejuízo à execução do
contrato;
g) Ocorrência de caso fortuito e/ou força maior e/ou fato de terceiros e/ou, ainda, motivo de
relevante interesse público e de amplo conhecimento que imponha a suspensão da
execução do contrato pela CMTU-LD, hipótese em que a CONTRATADA será remunerada
na proporção da parcela contratual que houver executado, sem incidência de qualquer
indenização suplementar.
14.2. Pela CONTRATADA, quando a CMTU-LD:
a) Inadimplir quaisquer das cláusulas ou condições estabelecidas neste contrato.
§1º. No caso de rescisão contratual pela CMTU-LD, com base nos motivos constantes no
item 14.1, letras "a" a "f" desta cláusula, poderá ela assumir, imediatamente, o objeto
do contrato, na forma em que se encontrar;
§2º. Na hipótese de rescisão conforme referido no parágrafo anterior, os valores devidos à
CONTRATADA, até a rescisão, permanecerão retidos com a CMTU-LD, a fim de
garantir o ressarcimento de prejuízos, multas ou perdas e danos decorrentes do(s)
evento(s) motivador (es) do rompimento contratual, sem prejuízo da execução das
garantias contratuais;
§3º. Para dar continuidade ao objeto contratual assumido em razão da rescisão do contrato,
poderá a CMTU-LD optar pela modalidade que for mais conveniente ao interesse
público;
§4º. No caso de concordata preventiva da CONTRATADA, desde que o seu deferimento
importe em reflexos na execução do objeto contratual, poderá a CMTU-LD assumir,
imediatamente, a respectiva execução, obedecidos os mesmos critérios previstos nos
parágrafos anteriores;
§5º. Quando a CONTRATADA der causa à rescisão do contrato pelos motivos previstos nas
letras "a" a "f" do item 14.1 desta cláusula, inclusive pela inexecução total ou parcial
do objeto contratual, além das demais penalidades previstas neste instrumento, ficará
sujeita às sanções da cláusula décima terceira deste contrato.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DA GARANTIA CONTRATUAL
15.1 A empresa contratada deverá prestar garantia no valor de xxxxxx
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), correspondente a 5% do valor total contratado, em
até 15 (quinze) dias após a assinatura deste instrumento contratual, independentemente de
comunicação escrita por parte da CMTU-LD.
15.2. Caberá à contratada optar por uma das modalidades de garantia previstas no parágrafo 1º
do art. 56 da Lei n.º 8666/93.
15.3. A garantia destina-se, qualquer que seja a modalidade escolhida, ao pagamento de:
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I.

Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;

II.

Prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato;

III.

Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao contratado; e

IV.

Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não
honradas pelo contratado.

15.4. No caso de apresentação de seguro-garantia como garantia contratual, este deve ter como
beneficiário direto, único e exclusivo o Fundo de Urbanização de Londrina e deve contemplar
todas as situações elencadas no subitem anterior.
15.5. No caso de apresentação de fiança bancária como garantia, esta deverá ser emitida em
nome do Fundo de Urbanização de Londrina, devendo constar do instrumento a renúncia
expressa, pelo fiador, do benefício previsto no artigo 827, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 - Código Civil.
15.6. A garantia vigorará da data de assinatura do contrato até 06 (seis) meses após o término
da prazo de execução contratual.
15.7. O valor da garantia será atualizado sempre que houver alteração do valor do contrato.
15.8. A prorrogação da vigência do Contrato, fundada no art. 57, § 1º da Lei Federal nº.
8.666/93, a revisão ou o reequilíbrio contratual, obriga a contratada a prorrogar a vigência da
garantia inicialmente ofertada ou prestar nova garantia, caso tenha alteração no valor
contratado, observando que:
a) o valor corresponderá sempre a 5% (cinco por cento) do valor total contratual, ou seja,
valor inicial mais os termos aditivos formalizados.
b) a nova vigência deverá abranger toda a vigência do Contrato, cabendo à CONTRATADA
prestá-la à Contratante no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da assinatura do
Termo Aditivo.
15.9. A inobservância do prazo fixado para apresentação ou reposição da garantia acarretará a
aplicação de multa moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor total do contrato
por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).
15.10. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração promover a rescisão do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os
incisos I e II do artigo 78 da Lei n.º 8.666/1993;
15.11. Se a garantia for utilizada, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer obrigação
ou de multa aplicada, assegurados o contraditório e a ampla defesa, o contratado obrigar-se-á a
fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data
em que for notificada pela contratante, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo das
demais penalidades.
15.12. A garantia prestada será restituída ou liberada após o cumprimento integral de todas as
obrigações contratuais e comprovação de pagamento de todas as verbas rescisórias trabalhistas
decorrentes da contratação ou comprovação de que os empregados serão realocados em outra
atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.
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15.13. Caso a garantia prestada pelo contratado seja em dinheiro, no ato da sua liberação a
mesma será atualizada monetariamente, tendo como referência de índice o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor – INPC, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE,
referente ao período que a mesma ficou vinculada ao Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO CASO FORTUITO E/OU FORÇA MAIOR
16.1. Os motivos de caso fortuito e/ou força maior, compreendidos no Direito Civil, deverão ser
notificados e comprovados, por escrito, à CMTU-LD, dentro de 05 (cinco) dias úteis de suas
ocorrências e, desde que admitidos como tal, não serão incluídos na contagem dos prazos
assumidos pela CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E DOS
CASOS OMISSOS
17.1. Ao presente contrato aplica-se a Lei Federal nº 8.666/93 (e alterações), a Lei 10.520/2002
e o Código Civil Brasileiro.
17.2. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas Cláusulas deste Contrato serão
decididos pelas partes, no que couber, segundo as disposições contidas nas Leis n.º 8.666/93 e
suas alterações posteriores, 10.520/2002, demais regulamentos e normas administrativas e,
ainda, ao Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA DECIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1 Os empregados da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com a CMTULD que, sendo assim, não concederá aos empregados da CONTRATADA quaisquer benefícios;
18.2 Quaisquer encargos e/ou impostos criados, alterados ou extintos, após a assinatura deste
contrato, cuja base de cálculo reflita no preço contratado, implicará na revisão dos preços, em
igual medida, para mais ou para menos, conforme o caso. A alteração ou criação de tributos de
repercussão indireta não incidirá nos preços contratados;
18.3 Na eventualidade da CMTU-LD vir a ser envolvida em procedimento de natureza
trabalhista em decorrência da contratação, a CONTRATADA assumirá todos os ônus da respectiva
decisão judicial, inclusive obrigando-se ao custeio dos encargos despendidos com a defesa da
CMTU-LD;
18.4 A CMTU-LD reterá, das importâncias a serem pagas à CONTRATADA, valor suficiente e
necessário para cobrir Reclamatórias Trabalhistas apresentadas durante a vigência do presente
contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
19.1. 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.
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E por estarem justos e acertados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.
Londrina, ___ de __________________ de 2019.

MUNICÍPIO DE LONDRINA NESTE ATO REPRESENTADO PELA
COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO CMTU-LD

MARCIO TOKOSHIMA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

MARCELO BALDASSARRE CORTEZ
DIRETOR PRESIDENTE

CONTRATADA

ANEXO I DO CONTRATO
TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO III – DO EDITAL)
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