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EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO

OBJETO

369/2019-FUL

EDITAL Nº

PP 065/2019-FUL

Contratação de empresa para prestação de serviços para limpeza geral e coleta,
transporte de resíduos inertes, Classe A conforme resolução CONAMA 307
(entulho), galhos e demais materiais semelhantes dispostos de forma irregular
nas vias e logradouros públicos municipais nas áreas urbanizadas e nos distritos
rurais de Londrina, conforme demais especificações constantes no Termo de
Referência.
ORIGEM DAS SOLICITAÇÕES

SETOR
REQUISITANTE:

Gerência de Limpeza Urbana, mediante Correspondência Interna n.º
008/2019- GLU
LOCAIS E DATAS DE PUBLICAÇÃO

Diário Oficial do Estado do Paraná, Edição de 20/03/2019;
Diário Oficial do Município, Edição de 20/03/2019;
Jornal Folha de Londrina, Edição de 20/03/2019; e
Página Oficial da CMTU-LD na Internet, de 20/03/2019 à 02/04/2019.
DATAS RELATIVAS AO CERTAME
Impugnações e consultas: até às 17h 00m do dia 29/03/2019;
Protocolização dos envelopes: até às 09h 30m do dia 02/04/2019, 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 02/04/2019, às 10h00m.
ENDEREÇOS
CONSULTAS SOMENTE POR ESCRITO EM: licita@cmtuld.com.br - Fone: (43) 3379-7908 –
Fax: (43) 3379-7922, expediente: das 08 às 18 horas.
SESSÃO DE LANCES: Auditório da CMTU - Rua Professor João Cândido, 1.213 - Londrina – PR.
PREGOEIRO (A): Sr. Flávio Toshio Hatanaka
EQUIPE DE APOIO: Alex José Luciano e/ou Alexandre Zuliani e/ou Álvaro do Nascimento
Marcos e/ou Cristiano Cleber Afonso e/ou Cristiano Ferreira de Lima e/ou Elisangela de Lima e/ou
Fabio Tomé Soares e/ou Gilmar Domingues Pereira e/ou Ivan Luis Saloio e/ou Jonas Rico e/ou
Josué Ribeiro de Jesus e/ou Judite Maria dos Santos e/ou Larissa Kanda Matsuo e/ou Luiz
Fernando Bianchi Pereira e/ou Madilene Furtado dos Santos e/ou Mariane Mayumi Garcia Takeda
e/ou Pedro Henrique Delpin de Castro e/ou Sergio Claudio Martins e/ou Wilson Santos de Jesus.
DOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL
Integram este Edital, como se nele estivessem transcritos, os anexos abaixo relacionados,
dispostos na seguinte ordem:
I. Detalhes do 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, 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 Rua Prof. João Cândido, 1.213 CEP 86.010-001 CNPJ 86731320/0001-37 Fone (43) 3379-7900 Fax (43) 3379-7913 – Londrina – Pr.
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http://cmtu.londrina.pr.gov.br/, no link Transparência – Licitações, mesmo local onde serão
publicados os atos e decisões da presente licitação.
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 servidor da administração 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
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regularidade fiscal, e que atendam integralmente a todas as demais condições e exigências deste
Edital, sob pena de exclusão do processo licitatório.
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 para prestação de serviços
para limpeza geral e coleta, transporte de resíduos inertes, Classe A conforme resolução
CONAMA 307 (entulho), galhos e demais materiais semelhantes dispostos de forma irregular nas
vias e logradouros públicos municipais nas áreas urbanizadas e nos distritos rurais de Londrina,
conforme especificações constantes no termo de referência, que compõe o Anexo III deste
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.
II.

Credenciamento dos interessados;
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:
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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
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.
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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
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.
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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,
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.
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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).
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, 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.
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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.
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)
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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.
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.
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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.
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, 19 de março de 2019.

Marcelo Baldassarre Cortez

Marcio Tokoshima

DIRETOR PRESIDENTE

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
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ANEXO I
DETALHES 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 preço total mensal e global do LOTE ÚNICO;
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, no que couber, 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 superiores aos definidos nos itens 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, C, D, E e F , 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, C, D, E e F, 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.
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3.1.2. Para fins de comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista:
I.

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

II.

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

III.

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

IV.

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

V.

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

VI.

Prova de regularidade com o Município de Londrina, devendo ser comprovada a
regularidade junto aos cadastros mobiliário e imobiliário, emitida no endereço
eletrônico:http://www1.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_wrapper&view=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.

OBSERVAÇÃO: Para fins de comprovação, a Contratante poderá realizar diligências para
comprovação dos conteúdos informados.
3.2. O envelope deverá conter em sua parte externa e fronteira, preferencialmente na ordem e
na forma abaixo apresentada, as seguintes informações:
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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 por cartório competente ou por servidor da administração ou por
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
DESCRIÇÃO DO OBJETO E DEMAIS ASPECTOS RELACIONADOS

1 - DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços para limpeza geral e coleta, transporte
de resíduos inertes, Classe A conforme resolução CONAMA 307 (entulho), galhos e demais
materiais semelhantes dispostos de forma irregular nas vias e logradouros públicos municipais
nas áreas urbanizadas e nos distritos rurais de Londrina, de acordo com as especificações
constantes no termo de referência, que compõe o anexo III deste edital.
2. DO VALOR ESTIMADO
2.1. O valor máximo estimado para a presente licitação é de R$ 3.625.230,24 (três milhões
seiscentos e vinte cinco mil duzentos e trinta reais e vinte quatro centavos) para um período de
12 (doze) meses, assim disposto:

LOTE

DESCRIÇÃO

VALOR
MÁXIMO
MENSAL

VALOR MÁXIMO
GLOBAL

R$ 302.130,26

R$ 3.625.563,12

Prestação de serviços para limpeza geral e coleta,
transporte de resíduos inertes, Classe A conforme
01

resolução CONAMA 307 (entulho), galhos e demais
materiais semelhantes dispostos de forma irregular
nas vias e logradouros públicos municipais nas áreas
urbanizadas e nos distritos rurais de Londrina

2.1.1. O valor máximo estimado mensal para o lote é de R$ 302.130,26 (trezentos e dois
mil cento e trinta reais e vinte seis centavos) e será utilizado como limite máximo e
critério de julgamento na fase de lances, conforme item 8.1 do Edital.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1. A contratação advinda do presente certame correrá por conta da dotação orçamentária
50.010.18.452.0021.2.108 – 3.3.90.39.82.99 – fonte 00511 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.
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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.
6.1.1. Caso sejam necessárias providências para regularização de documentos, o prazo
previsto no subitem 7.1 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.
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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.
6.6. 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.
6.7. 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,
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.

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 065/2019-FUL
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 369/2019-FUL

20 de 65

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.
7.6. 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.
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ANEXO III
TERMO DE REFERÊNCIA

1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1

O presente termo de referência tem por finalidade definir elementos que norteiam a
contratação de empresa na prestação de serviços para limpeza geral e coleta,
transporte de resíduos inertes, Classe A conforme resolução CONAMA 307 (entulho),
galhos e demais materiais semelhantes dispostos de forma irregular nas vias e
logradouros públicos municipais nas áreas urbanizadas e nos distritos rurais de
Londrina.

1.

CLÁUSULA SEGUNDA – JUSTIFICATIVA.

2.1

Considera-se necessária a contratação do objeto deste Termo de Referência devido a
existência de diversos pontos de descartes irregulares de materiais oriundos de
pequenas construções por parte da população, mesmo sob forte conscientização dos
veículos de comunicação local.

2.2.

A remoção de tais rejeitos se faz necessária posto que os locais de descartes são
encontrados em vias públicas e áreas residenciais e que nos períodos de forte calor e
chuvas, são considerados de alto risco de infestação do mosquito Aedes Aegypti
transmissor da dengue e chikungunya tanto em locais públicos como privados,
podendo levar a uma epidemia da citada doença causando danos irreparáveis à saúde
publica local.

2.3.

Soma-se a isto a falta de contingente dos órgãos responsáveis pela fiscalização
municipal que impossibilita uma efetiva verificação destes locais para coibir a pratica
de descarte irregular por parte da população.

2.

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA.

3.1

O prazo de execução contratual será de 12 (doze) meses contados a partir da data
determinada na ordem de serviço expedida pela Diretoria de Operações da CMTU-LD.

3.2

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.

3.3.

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.

3.4.

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.

3.

CLÁUSULA QUARTA – CARACTERIZAÇÃO, DESCRIÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A
SEREM LICITADOS.
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4.1

O serviço de coleta manual e mecanizada, e transporte de resíduos dispostos nas vias e
logradouros públicos municipais, consiste no recolhimento e posterior transporte ao
destino final, no local adequado para quaisquer resíduos ou detritos provenientes de
entulhos, restos de construção civil, restos de bens inservíveis e resíduos volumosos de
um modo geral, classificados segundo a Resolução 307/2002 do CONAMA como Classe
A e demais materiais encontrados.

4.2.

Para a retirada de entulhos deverão ser disponibilizados 01 (uma) pá carregadeira, 09
(nove) caminhões com capacidade mínima de 10m³ (dez) metros cúbicos trucados,
(01) uma mini pá carregadeira (BobCat ou Similar), 02 (dois) veículos de transporte de
trabalhadores com capacidade mínima de 10 (dez) passageiros cada veículos, os quais
executarão seus trabalhos conforme ordens de serviços expedidas pela fiscalização.
Um dos caminhões deve possuir equipamento do tipo rampa para o transporte da mini
pá carregadeira (BobCat ou Similar) na sua caçamba.

4.3.

Deverão ser mantidas 02 (duas) equipes de serviços gerais compostas cada uma de, no
mínimo 10 (dez) trabalhadores, totalizando 20 (vinte) trabalhadores somando as duas
equipes, devidamente munidos de equipamentos para efetuar atividades de limpeza
geral no município, destes 2 (duas) pessoas, uma em cada equipe, devem saber operar
maquina costal de roçagem, motosserra e motopoda, além de 01 (um) operador que
irá operar o picador/triturador de galhos, todos os colaboradores contidos nesse ítem
estão aptos a colocar os resíduos verdes no triturador para sua trituração.

4.4

A contratada deverá disponibilizar dentro dos 09 caminhões citados no item 4.2, 1
(um) caminhão que será utilizado para a retirada de resíduos verdes esse caminhão
deve ser trucado dotado de caçamba basculante com capacidade mínima de 10 m³
(dez metros cúbicos) com cobertura, onde será acoplado em um engate na traseira do
caminhão o picador/triturador de galhos, a altura da carroceria deve ser adequada
para a altura da calha de descarga do triturador para que todo resíduo triturado seja
devidamente lançado no interior da mesma onde será acoplado picador/triturador de
galhos.
01 (um) picador/triturador de galhos com motor de potência mínima de 120 (cento e
vinte) HP, com 4 (quatro) cilindros, com rolo de alimentação horizontal numero
mínimo de 2 (dois) rolos, com sistema de corte tamanho do tambor no mínimo: 50cm
x 50cm, velocidade mínima de 2000 rpm (rotação por minuto) e com a calha de
descarga altura mínima de 2,60 (dois metros e sessenta centímetros) os resíduos
produzidos serão lançados pelo mesmo na caçamba do caminhão.
01 (um) operador que além de operar o picador/triturador de galhos, devem também
colocar os resíduos verdes no picador/triturador para sua trituração;

4.5.

A CONTRATADA deverá disponibilizar a cada equipe de trabalho, uma placa, conforme
especificado no Anexo “A” no mínimo de 04 (quatro) placas, a ser instalada durante a
execução dos serviços, em local de melhor visibilidade devendo tomar os devidos
cuidados para não atrapalhar o livre trânsito de pedestres e veículos no local.

4.6.

Durante o serviço a CONTRATADA deverá cuidar da sinalização adequada à proteção
dos trabalhadores e munícipes.

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 065/2019-FUL
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 369/2019-FUL

23 de 65

4.7.

Os serviços deverão ser executados pela CONTRATADA nos locais estipulado pela
CONTRATANTE, de segunda a sábado, totalizando em média 44 (quarenta e quatro)
horas semanais, sempre em obediência as ordens de serviço recebidas.
Considerou-se o número de 25,08 dias no mês (365 dias no ano – 64 domingos e
feriados/12 = 25,08).
Os caminhões caçamba deverão transportar os resíduos coletados à Central de
Tratamento de Resíduos – CTR, distrito de Maravilha e/ou Aterro do Limoeiro.

4.8.

Competirá à fiscalização da CONTRATANTE definir a prioridade nos atendimentos, e as
áreas para atuação da equipe.

4.9.

Somente serão coletados e destinados, resíduos inertes dispostos de forma irregular
nas vias e logradouros públicos da área urbana e dos distritos rurais do Município de
Londrina.

4.10.

Ficará a cargo da CONTRATADA a coleta e o transporte dos materiais recolhidos até o
local de destinação final adequado e devidamente licenciados para este fim desde que
devidamente determinando pela CONTRATANTE.

4.11.

A CONTRATADA não poderá, em hipótese alguma, interromper os serviços por motivo
de quebra ou falta de veículo/equipamento, devendo providenciar a imediata
reposição do mesmo.

4.12.

Afim de, poder contar com os serviços em caráter emergencial por consequência de
eventos climáticos extremos, como vendavais, enchentes, etc., a CONTRATADA deverá
disponibilizar equipes de trabalho para atendimento de emergências, independente do
dia e horário, em qualquer local no município de Londrina e seus distritos, as quais
deverão ser acionadas ou deslocadas do cronograma de trabalho, de forma imediata,
conforme determinações da CONTRATANTE e, toda vez que a Defesa Civil necessitar
na desobstrução de vias públicas.

4.13. Constituem ainda obrigações da CONTRATADA
Utilizar materiais de boa qualidade, próprios para atividades a serem desempenhada,
devidamente atestados pelos órgãos públicos de controle (Ministério da Agricultura,
Inmetro ou equivalente) e mão de obra especializada;
Responsabilizar-se sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos na execução dos
serviços contratados;
Utilizar mão de obra idônea, especializada, agrupando permanentemente uma equipe
homogênea e suficiente de empregados, os quais assegurem as condições necessárias
ao cumprimento das especificações do serviço elencadas neste Termo de Referência;
Assumir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que
realizar, bem como pelos danos decorrentes da realização dos mesmos, fornecer e
manter atualizada a relação de todo o seu efetivo destinado à prestação em tela (ficha
de registro de cada empregado);
Fornecer a seus empregados todo o ferramental, equipamentos, materiais de
consumo, EPI’s e EPC’s necessários à execução dos trabalhos;
Efetuar, de imediato, o afastamento de qualquer empregado cuja atuação,
permanência ou comportamento sejam julgados inconvenientes ou insatisfatórios ao
bom andamento dos serviços;
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 065/2019-FUL
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 369/2019-FUL

24 de 65

Obedecer às normas de segurança e medicina do trabalho para esse tipo de atividade,
ficando por sua conta o fornecimento dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI e
Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC, antes do início da execução dos serviços;
Onde for utilizar a roçadeira costal, devera contar com proteção lateral a fim de evitar
o lançamento de pedras e outros materiais nos veículos e transeuntes;
Comunicar, por escrito, ao Fiscal do Contrato, a impossibilidade de execução de
qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
Designar e informar a CONTRATANTE, no ato da assinatura do contrato, um
profissional designado pela CONTRATADA, com telefone prefixo 43, que exercerá as
funções de preposto no Município de Londrina, o qual se reportará diretamente ao
Fiscal do contrato, visando acompanhar “in loco” dando todo suporte necessário em
casos de acidentes com funcionários e contra terceiros. Alem disso o preposto deve
otimizar a manutenção de maquinas, equipamentos e veículos para que não haja
prejuízo a execução do contrato e responder pela execução do mesmo. No caso da
substituição desse profissional, a CONTRATADA deverá informar imediatamente a
CONTRATANTE;
A Contratada se comprometerá a manter as máquinas, equipamentos e seus
acessórios sempre em boas condições de conservação, uso e segurança,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes do uso indevido ou imperícia
de seus colaboradores;
Providenciará a imediata correção das deficiências suscitadas pelo Fiscal do Contrato;
Assumir objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela execução
dos serviços, correndo por sua conta os ônus inerentes ao serviço prestado, tais como:
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributos, taxas, licenças, férias e
documentos concernentes ao contrato, inclusive seguros contra acidentes de trabalho,
bem como de indenizar todo e qualquer dano/prejuízo pessoal e material causados,
voluntária ou involuntariamente, por seus colaboradores durante e/ou em
consequência da execução dos serviços contratados, providenciando, imediata
reparação dos danos ou prejuízos impostos à Contratante ou a Terceiros, inclusive, se
houver, as despesas com custas judiciais e honorários advocatícios;
Manter seus empregados, enquanto permanecerem nas atividades inerentes ao
contrato, trajando uniformes com logotipo da Contratada;
A Contratada deverá prever e alocar equipe, constituída por profissionais devidamente
treinados, dimensionada para a perfeita execução dos serviços;
No prazo de até 10 (dez) dias após a assinatura do Contrato, a contratada deverá
disponibilizar à contratante:
Cópia das carteiras de trabalho dos funcionários alocados para sua execução, com os
devidos registros;
Cópia dos contratos individuais de trabalho dos colaboradores;
Cópia do exame admissional;
Encaminhar mensalmente à fiscalização do Contrato os seguintes documentos:
Lista atualizada contendo nome e função dos colaboradores do período;
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.);
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Comprovante de pagamento dos empregados (holerites), devidamente datados e
assinados;
Cópia do comprovante de recolhimento do INSS e FGTS, compreendendo:
Cópia do protocolo de envio dos arquivos emitidos pela conectividade social (SEFIP);
Cópia de relação de trabalhadores constantes do arquivo SEFIP;
Comprovante de pagamento das Guias do FGTS e INSS;
Cópia dos cartões ponto, assinados pelos colaboradores;
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;
Cópia dos comprovantes de gozo de férias referente à competência da Nota Fiscal;
Lista dos beneficiários de vale alimentação relativos ao período da Nota Fiscal, bem
como comprovação do pagamento a empresa administradora do benefício;
Cópia de certidões negativas relativas aos débitos junto às Fazendas Federal, Estadual
e Municipal, débitos trabalhistas (CNDT), débitos do FGTS e débitos do INSS.

5.

CLÁUSULA QUINTA – DOS QUANTITATIVOS E DESCRITIVOS DE MÃO DE OBRA,
UNIFORMES, EPI´S, EPC´S, MATERIAIS DE CONSUMO, FERRAMENTAS E
EQUIPAMENTOS.

5.1.

Durante toda vigência do contrato o quantitativo apresentado acima deverá estar à
disposição da contratante.

5.1.1.

Alínea

Equipe necessária para realização dos serviços.

Qtd

Profissional

Motoristas com habilitação na categoria “C” ou superior.

a1.

09

a2.

01

a3.

01

Operador habilitado a operar mini pá carregadeira tipo “BobCat”, com pelo menos
um ano de experiência em carteira.

a4.

02

Motoristas supervisores, para transporte de passageiros.

a5.

17

Trabalhadores em serviços gerais.

a6.

02

Operadores de roçadeira, motopoda, soprador e motosserra;

a7.

01

Operador para o picador/triturador de galhos

Operador de pá carregadeira com pelo menos um ano de experiência em carteira.

5.2.

Uniformes.
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A CONTRATADA deverá dispor, anualmente, de uniformes para 1 (um) colaborador de cada
categoria durante 12 meses conforme quantidades e descrições na tabela abaixo:
QUANTIDADE
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

MÍNIMA ANUAL
ESTIMADA

Boné de brim com

1

Boné

aba de proteção, tipo

6

legendário

2

Calça profissional,

Calça Brim

6

em brim com bolsos
Camisa profissional,

3

Camisa Brim

em brim, manga

6

longa

5.3.

EPI´s
A CONTRATADA deverá dispor, anualmente, de EPI´s para 1 (um) colaborador de cada
categoria durante 12 meses conforme quantidades e descrições na tabela abaixo:
Mão de Obra - EPI – Quantidade Por função:

Item

1
2

3

4

5

6

7

Avental de
Raspa de
Couro
Bota de
Borracha
Botina de
Segurança,
com
elástico,
sem
biqueira
Capa de
Chuva
Capacete
protetor
para
roçagem
Colete
refletivo
tipo “X”
Luva de
PVC cano
médio

Unidade

Serviços
gerais

Operador de
roçadeira e
Operador de
triturador)

Motorista “C”,
Operador de pá
carregadeira e
Mini pá

Motorista
“D”

unitário

-

2

-

-

unitário

1

-

-

-

unitário

6

6

3

3

unitário

2

1

1

1

unitário

-

4

-

-

unitário

6

6

-

-

unitário

30

6

-

-
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8
9
10

11

12

13

5.4.

Luva raspa
de couro
Máscara
descartavel
Óculos de
Segurança
Perneira de
Proteção
para
roçagem
Protetor
auricular
com cordão
Protetor
Solar fator
30 de
120gr.
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unitário

6

6

4

-

unitário

12

12

4

-

unitário

6

6

4

4

unitário

-

4

-

-

unitário

6

6

4

2

unitário

12

12

12

12

Ferramentas e Materiais de Consumo
A CONTRATADA deverá dispor os quantitativos de ferramentas e materiais de consumo
conforme quantidades e descrições na tabela abaixo para 12 meses:

Alínea

Ferramenta

Qtd

Unidade

a1.

16

unitário

Ancinho, rastelo curvo, cabo 150 cm

a2.

20

unitário

Balaio Polipropileno nº 6

a3.

12

unitário

Bobina de fio de nylon para carretel 360 metros

a4.

16

unitário

Carretel fio de nylon para roçadeira (cabeça de nylon)

a5.

20

unitário

Cone para sinalização, laranja e branco, 50 cm

a6.

120

unitário

Enxada larga, 30 cm, cabo madeira

a7.

120

unitário

Enxada estreita de 25 cm, cabo de madeira

a8.

30

unitário

Enxadão largo, 130 cm, cabo madeira

a9.

60

unitário

Espeto coletor para limpeza

a10.

20

unitário

Foice, cabo 120 cm, cabo madeira

a11.

14

unitário

Forcado reto, arame, 4 dentes, cabo madeira

a12.

4.743,60

litros

a13.

10

unitário

a14.

202,80

litros

a15.

60

unitário

Pá quadrada, cabo madeira, no mínimo de 120 cm

a16.

20

unitário

Picareta chibanca, cabo 90 cm

a17.

30.000

unitário

Sacos plásticos de no mínimo 100 litros com micra de 0,6mm

a18.

384

m²

Sombrite 50% para cobertura do caminhão

a19.

576

m²

Tela de nylon comum 0,35 mm

a20.

24

unitário

Estrutura metálica para telas de proteção para roçagem (tamanho de
1,5m de altura por 3m de largura)

a21.

240

unitário

Vassoura Gari, piaçava, mínimo 40 cm

Gasolina para roçadeiras, soprador, motopoda, motosserra
Lâmina e ou faca de corte para roçadeira
Óleo 2 tempos para roçadeiras e sopradores, unidade de 500 ml
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Placas de identificação com as dimensões 1,00 mt x 0,70 mt
(conforme modelo no anexo A)

A CONTRATADA deverá dispor os quantitativos de maquinas consumo conforme quantidades
e descrições na tabela abaixo para 36 meses:
a23.

2

a24.

1

a25.

1

a26.

5.5.

1

unitário

unitário

unitário

unitário

Roçadeiras costal movida à gasolina, potência mínima de 30 cc

Motopodador à gasolina, potência mínima de 30 cc

Motoserra à gasolina, potência mínima de 59 cc, sabre mínimo de
20"
Soprador de folha costal movido à gasolina, com potência mínima de
56,5 cc

Veículos e Equipamentos:
A CONTRATADA deverá dispor os quantitativos de veículos e equipamentos conforme
quantidades e descrições abaixo:

Alínea

Qtd

Unidade

a1.

02

Unitário

a2.

02

unitário

a3.

02

unitário

a4.

09

unitário

a5.

01

unitário

a6

01

unitário

a7

01

unitário

a5.

01

unitário

Veículo / Equipamento
Veículos para transporte de passageiros, com capacidade mínima para 9
lugares mais motorista, com reboque em cada veículo (conforme item
abaixo “carreta semirreboque”), condizente para o transporte dos devidos
equipamentos (banheiro químico, roçadeiras, soprador e ferramental).
Estimativa de rodagem de 1.800 km/mês (um mil e oitocentos
quilômetros mês) por veículo, estimativa de 12 lavagens por ano.
Carreta semirreboque para engate nos veículos de transporte de
passageiros, com dimensões mínimas de 3,05 x 1,80 metros.
Respeitando as normas do Código de Trânsito Brasileiro.
Banheiros químico, locação mensal, sem transporte e 3 limpezas
semanais.
Caminhão basculante trucados para o recolhimento de resíduos
capacidade mínima de 10 m³. Estimativa de Rodagem de 4080
km/mês (Quatro mil e oitenta quilômetros mês) por veículo.
Picador/triturador de galhos com motor de potência mínima de 120
(cento e vinte) HP, com 4 (quatro) cilindros, com rolo de alimentação
horizontal numero mínimo de 2 (dois) rolos, com sistema de corte
tamanho do tambor no mínimo: 50cm x 50cm, velocidade mínima de
2000 rpm (rotação por minuto) e com a calha de descarga altura mínima
de 2,60 (dois metros e sessenta centímetros). Estimativa de 160 horas
produtivas.
pá carregadeira dotada de sistema hidráulico com potência mínima de
165 hp com cabine fechada e climatizada. Estimativa de 160 horas
produtivas.
mini pá carregadeira (BobCat ou similar) com cabine fechada e
climatizada. Estimativa de 160 horas produtivas.
Soprador de folhas costal movido à gasolina, com potência mínima de
56,5 cc estimativa de consumo 67 horas mês por soprador, estimativa
aproximada de consumo de 1,5 l de combustível a cada 60 minutos. A
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cada 10 litros de combustível utiliza-se 250 ml de óleo 2 tempos.

a6.

02

unitário

a7.

01

unitário

a8.

01

unitário

Máquinas roçadeiras costal movidas à gasolina, com potência mínima
de 35 cc, estimativa de uso de 67 horas mês por máquina roçadeira,
estimativa aproximada de consumo de 1,160 l de combustível a cada 60
minutos. A cada 10 litros de combustível utiliza-se 250 ml de óleo 2
tempos.
Máquina motopoda movida à gasolina, com potência mínima de 30 cc,
estima de uso de 67 horas por mês, estima aproximada de consumo de
1,160 l de combustível a cada 60 minutos. A cada 5 litros de
combustível utiliza-se 200 ml de óleo 2 tempos.
Máquina motosserra movida à gasolina, com potência mínima de 59
cc, sabre mínimo de 18”, estimativa de uso de 67 horas por mês,
estimativa de consumo de 920 ml de combustível a cada 60 minutos. A
cada 5 litros de combustível utiliza-se 200 ml de óleo 2 tempos.

6.

CLÁUSULA SEXTA – FREQUENCIA, HORÁRIOS E LOCAIS DE EXECUÇÃO.

6.1.

Os serviços descritos neste Termo de Referência serão executados diariamente de segunda a
sábado onde necessitará ser cumprida jornada semanal de 44 (quarenta e quatro) horas,
devendo estar previsto pela CONTRATADA.
Ficarão à disposição da CMTU de segunda à sexta-feira, das 07:30 às 11:30 horas e das 13:00
às 17:00 horas, com intervalo de 01h:30min para almoço, numa jornada de 8 (oito) horas
diárias, aos sábados a contratada irá executar suas atividades das 07:30 às 11:30.

6.2.

Os serviços serão realizados no Município de Londrina, bem como seus distritos.

6.2.1. Compreendem-se como distritos as localidades assim nominadas: Paiquerê, Irerê, Lerroville,
Guaravera, São Luiz, Selva, Warta, Maravilha, Heimtal, Guairacá, Espirito Santo, Limoeiro,
Patrimônio Regina,Três Bocas, Emaús e Taquaruna.

7.

CLÁUSULA SETIMA – VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.

7.1.

Os veículos automotores deverão ser equipados, adequados às necessidades do tipo de
serviço, condições e nas quantidades especificadas no item anterior para a perfeita execução
dos serviços, objeto deste Termo de Referência, podendo ser alteradas suas condições, tipos,
capacidades e quantitativos de acordo com necessidades apuradas pela CONTRATADA e
aceitas pela CONTRATANTE, desde que seja para melhoria na execução do Contrato.

7.2.

As marcas, os modelos e outras características dos veículos e maquinas propostos para a
realização dos serviços, ficam a critério da CONTRATADA e não poderão ter mais de 10 (dez)
anos da data de fabricação durante toda a vigência do contrato.

7.3.

Em nenhum caso será admitida pela CONTRATANTE a substituição de qualquer dos veículos a
serviço do contrato, por outro de idade superior ao exigido no item.

7.4.

Os veículos apresentados pelo CONTRATANTE, para a realização dos serviços deverão estar
adequados e disponíveis para uso imediato, e que o conjunto esteja em perfeitas condições
de operação.
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7.5.

Os veículos e equipamentos deverão ser colocados em serviço abastecidos, equipados e
mantidos em perfeitas condições de segurança, funcionamento, conservação e limpeza, além
de atenderem as determinações especificadas nos itens seguintes.

7.6.

Os equipamentos (pá carregadeira, mini pá carregadeira e picador/triturador) descritos neste
termo de referência poderão ser fornecidos por terceiros, ou seja, locados.

7.7.

Todos os veículos/equipamentos deverão ter programação visual, devidamente aprovada
pelo CONTRATANTE, bem como outros acessórios exigidos pelos órgãos de trânsito que se
fizerem necessários.

7.8.

Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as consequências decorrentes de
sinistros ocasionados pelos veículos/equipamentos.

7.9.

Os veículos/equipamentos deverão atender aos limites padrão de controle ambiental quanto
à poluição do ar e sonora, em estrita observância às normas específicas aplicáveis
(municipais, estaduais e federais), sob pena imediata de substituição dos mesmos. Em
particular, deverá ser dada importância especial ao controle da emissão de fumaça negra
pelos veículos / equipamentos, devendo atender às prescrições do CONTRAN, assim como ao
nível de ruído dos mesmos quando em operação, que deverá atender aos limites
estabelecidos na legislação vigente e deverá ser medido conforme preconizado nas Normas
ABNT/NBR.

7.10.

Todos os veículos e equipamentos utilizados nos serviços deverão estar em total obediência
às normas do Código de Trânsito Brasileiro e outras normas legais pertinentes, no início da
realização do contrato, condições estas a serem mantidas, ao longo do mesmo.

7.11.

A CONTRATADA deverá providenciar por conta própria em seus veículos, além das placas
regulamentares, as identificações necessárias ao reconhecimento dos serviços prestados e da
CONTRATADA, de acordo com modelo padronizado a ser definido pela CONTRATANTE (tipo
adesivo ou pintura).

7.12.

Não será permitida a exploração de publicidade nos veículos e equipamentos envolvidos na
execução dos serviços.

7.13.

Os veículos deverão ser mantidos em perfeitas condições de operação. Ressalta-se nessa
exigência:
a. Perfeito funcionamento do velocímetro;
b. Estado de conservação da pintura;
c. Lavagem e limpeza geral dos veículos e equipamentos.

7.14.

A CONTRATANTE poderá a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, realizar outras vistorias,
que considerar necessárias para garantir todas as condições indispensáveis à segurança e
operacionalidade dos veículos.

7.15.

A CONTRATADA deverá dispor de local para guarda de seus veículos e demais equipamentos,
não os deixando em via pública, quando não estiverem em serviço.
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A CONTRATANTE não se responsabilizará pela integridade de veículos ou equipamentos da
CONTRATADA em caso de greve ou perturbações da ordem de qualquer espécie.
A substituição do veículo proposto, por qualquer motivo, se dará apenas se autorizada pela
CONTRATANTE. Neste caso, salvo mediante autorização em contrário da mesma, o veículo
deverá possuir as mesmas características do veículo original apresentado por ocasião do
início dos serviços.

7.18.

Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá utilizar os veículos a serviço do contrato em
outra atividade.

7.19.

Nenhum equipamento deverá ser retirado, ou transitar fora do limite do Município de
Londrina, sem a prévia solicitação da CONTRATADA e a correspondente autorização por
escrito da CMTU-LD.

7.20.

Estimativa de rodagem mensal por veículo com base em informações de utilização de 2013 a
2017 para este serviço:
» Caminhão basculante roda em torno de 4.080 km (quatro mil e oitenta quilômetros) por
mês.
» Veículo de transporte de passageiros roda em torno de 1.800 km ( um mil e oitocentos
quilômetros) por mês.

8. CLÁUSULA OITAVA – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO E
EQUIPAMENTOS.
8.1.

A CONTRATADA deverá dispor de instalações para atendimento do seu pessoal operacional:
vestiário com chuveiros e sanitários, compatíveis com o número de empregados conforme
NR 24. Inclusive instalações para escritório, com linha de telefone fixa, para controle e
planejamento das atividades.

8.2.

A CONTRATADA deverá manter infra-estrutura necessária e adequada para as equipes das
atividades do objeto deste Termo de Referencia em conformidade com a legislação
pertinente na cidade sede onde serão executados os serviços bem como disponibilizar toda a
infraestrutura administrativa (responsável, supervisores e etc).

8.3.

Caberá aos encarregados e demais funcionários da CONTRATADA, zelar pelo bom uso,
limpeza e conservação das instalações e equipamentos de que se serve a equipe em sua área
de atuação (cestos coletores de resíduos leves, etc.), quer pertençam a CONTRATANTE, a
terceiros ou a própria CONTRATADA.

8.4.

A limpeza, manutenções preventivas e corretivas, bem como a administração das edificações
e instalações será de responsabilidade da CONTRATADA, que deverá mantê-las em perfeitas
condições.

8.5.

Todos os serviços necessários prestados por concessionárias de serviços públicos (água,
esgoto, telefone, eletricidade, etc.) ficarão a cargo da CONTRATADA.

8.6.

A CONTRATADA deverá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, após a assinatura do
Contrato, estar com as Instalações de Apoio implantadas no Município de Londrina.
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9.

CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS HUMANOS

9.1.

A CONTRATADA responderá por todas as despesas e obrigações relativas a recrutamento,
salário, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, adicionais, horas extras, vale
transporte, veículo adequado para os deslocamentos até as frentes de trabalho, vale
alimentação, cesta básica, alojamento, assistência médica, seguro contra acidentes e
quaisquer implicações da natureza trabalhista e, notadamente, pelo fiel cumprimento dos
dispositivos da Consolidação das Leis de Trabalho e legislação correlata.

9.2.

A CONTRATADA será a única responsável pelos pagamentos de indenizações decorrentes de
acidentes, atos ou fatos causados pela CONTRATADA, através de seus veículos/
equipamentos, empregados ou de pessoal contratado, que provoque danos ou prejuízos
pessoais ou materiais, à CONTRATANTE, a terceiros ou à população.

9.3.

A CONTRATADA obriga-se a:

9.3.1. Apresentar, mensalmente, à CONTRATANTE, até o 5º (quinto) dia útil que se seguir ao
vencimento do prazo estabelecido em lei para o recolhimento das contribuições devidas à
Previdência Social e FGTS, os comprovantes de tal recolhimento, ficando assegurado à
CONTRATANTE, na hipótese de recusa ou falta de exibição de tais comprovantes, o direito de
sustar o pagamento de quaisquer faturas, até que se cumpra aquela obrigação, sem prejuízo
de aplicação de outras sanções ou ainda sob pena de rescisão contratual;
9.3.2. Responsabilizar-se pelo pagamento dos encargos fiscais, tributários, sociais, trabalhistas,
previdenciários e outros que resultem dos compromissos assumidos diante da contratação;
9.3.3. Prover toda a mão de obra, materiais, máquinas, veículos/equipamentos e ferramentas
convencionais ou especiais, necessários à total e perfeita execução dos serviços objeto da
contratação, através de profissionais habilitados e qualificados;
9.3.4. Quando da seleção de seu pessoal deverá adotar medidas que visem à contratação de
operários idôneos, a fim de atender às exigências de qualidade na prestação dos serviços;
9.3.5. Impedir terminantemente os empregados a fazerem triagem de resíduos em benefício
próprio, ingerirem bebidas alcoólicas em serviço, bem como, solicitar ou receber gorjetas ou
donativos de qualquer espécie;
9.3.6. Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seu pessoal no local dos serviços;
9.3.7. Tomar todas as providências no sentido de serem cumpridas, rigorosamente, por seus
empregados e prestadores de serviços, as normas de higiene e de segurança do trabalho
vigentes;
9.3.8. Manter seus empregados devidamente registrados e segurados contra acidentes de trabalho,
de acordo como os preceitos legais vigentes (Lei 6514/77 – Portaria 3214/78);
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9.3.9. Manter ativa e operante a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), seguindo os
preceitos legais da NR-5, se aplicável;
9.3.10. Se aplicável, promover a integração das CIPA’s das partes envolvidas na contratação dos
serviços, envolvendo todas as empresas subcontratadas, se cláusula específica contratual
permitir;
9.3.11. Seguir e cumprir as normas de segurança do trabalho, sob única e exclusiva responsabilidade,
fornecendo e obrigando seus empregados a utilizarem Equipamento de Proteção Individual e
uniforme.
9.3.12. Apresentar, nos locais e horários de trabalho, os funcionários devidamente asseados e
uniformizados. Os funcionários deverão utilizar-se de luvas, capas protetoras durante os dias
de chuva, além dos vestuários de segurança, como coletes refletivos, bonés, botas e outros
que se fizerem necessários para o perfeito atendimento às normas de higiene e segurança do
trabalho e a execução dos serviços.
9.4.

É vedado à CONTRATADA proceder a alterações, remanejamentos ou quaisquer outras
formas de mudanças, independentemente da denominação utilizada, que efetivamente
venham a trazer alterações nos planos, em qualquer de suas formas ou características sem
prévia aprovação e autorização da CONTRATANTE, sobpena de nulidade do ato e das sanções
previstas neste Edital, ou outras previstas em legislações próprias, respondendo a
CONTRATADA civil e criminalmente pelo ato verificado.

9.5.

Observância de todas as prescrições relativas às leis trabalhistas e de previdência social com
relação aos funcionários que executarão os serviços previstos neste Contrato, sendo
considerada neste particular, como única empregadora. Para tanto, deverá a CONTRATADA,
respeitar os pisos salariais das categorias envolvidas, homologadas pelo Tribunal Regional do
Trabalho (TRT), além de outras determinações pertinentes.

9.6.

Não obstante aos procedimentos administrativos e contratuais citados no item retro, ainda
que adotadas tais medidas, não caberá, em qualquer hipótese, ao CONTRATANTE, qualquer
responsabilidade previdenciária com relação aos empregados e prestadores de serviços da
CONTRATADA.

9.7.

É absolutamente vedada por parte do pessoal da CONTRATADA a execução de serviços que
não sejam objeto do presente Termo de Referencia.

9.8.

Qualquer substituição, de elemento técnico da equipe, deverá ser antecipadamente
submetida à aprovação do CONTRATANTE.

9.9.

O CONTRATANTE, através de notificação por escrito, poderá exigir, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas o afastamento de qualquer funcionário ou prestador de serviços da
CONTRATADA que considere inconveniente à perfeita execução dos serviços contratados. Em
caso de dispensa não caberá ao CONTRATANTE, qualquer ônus ou responsabilidade.

9.10. O CONTRATANTE não assumirá a responsabilidade pelo pagamento de impostos e encargos
que competirem à CONTRATADA, nem se obrigará a fazer-lhes restituições ou reembolsos de valores
principais e acessórios que esta depender com esses pagamentos.
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10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES.
O descumprimento das obrigações assumidas em razão desta licitação e das obrigações
descritas no contrato sujeitará a(s) licitante(s) adjudicatária(s), garantida a prévia defesa, às
seguintes sanções:
10.1.

Advertência;

10.2.

Multa;

10.2.1. 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, para:
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;
10.2.2. 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;
10.2.3. 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.
10.2.4. Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na execução do serviço
advier de caso fortuito ou de força maior.
10.3.

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

10.4.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação,
na forma da lei;

10.4.1. 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
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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;
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.

10.6.

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;

10.7.

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

CATEGORIA

1

Leve

2

Média

3

Grave

INFRAÇÕES PASSÍVEIS DE MULTA
INFRAÇÃO - DEIXAR DE:

GRAU

1) Manter o número mínimo de Caminhões.

3

2) Manter a Pá Carregadeira, Bob Cat e Triturador de galhos.

3

3) Manter os veículos de tipo utilitário

3

4) Manter o número mínimo de Motoristas de Caminhão.

3

5) Manter o Operador de Pá Carregadeira e ou operador de Bob Cat.

3

6) Manter o número mínimo de Motorista do veículos tipo utilitário.
7) Manter o número de Pessoas que fazem a função de Serviços
Gerais , Operador de motosserra e Operador de Triturador
8) Manter as máquinas roçadeiras costal movida à gasolina.

3

9) Manter a motosserra.

1

10) Manter a motopoda.

1

11) Manter o soprador.

1

12) Usar de EPI´s e EPC´s.

3

13) Entregar aos funcionários EPI´s e EPC´s.

3

14) Substituir empregado que se apresentar sem uniforme.
15) Manter a placa de sinalização

1

16) Cumprir a orientação do órgão fiscalizador quanto a execução dos
serviços, por vez de ocorrência

3
1

1
2

Observações referentes às Penalidades: 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.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.
11.1.

Por tratar-se de contratação que não envolve maior complexidade, torna-se desproporcional
o cumprimento de requisitos muito elaborados. Portanto, na presente contratação as
exigências limitam-se à comprovação de regularidade jurídica e fiscal da empresa.
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12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PLANEJAMENTO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.
12.1.

O planejamento dos serviços é de responsabilidade da CONTRATANTE.

12.2.

Os serviços serão executados conforme frequência, horários e itinerários definidos no
planejamento, cumprindo jornada de trabalho determinada neste Termo de Referência.

12.3.

Qualquer fator que impeça o cumprimento das jornadas de trabalho estipuladas sejam estas
relacionadas a dificuldades operacionais ou a determinações do planejamento elaborado
pela CONTRATANTE, deverá ser comunicado formalmente à CMTU-LD para análise e
eventuais providências.

12.4.

Caberá a CONTRATADA zelar pelo bom uso, limpeza e conservação das instalações e
equipamentos de que se serve a equipe em sua área de atuação quer pertençam à
Administração ou à própria CONTRATADA, relatando imediatamente aos supervisores
quaisquer ocorrências de responsabilidade dos membros da equipe ou de terceiros, que
impliquem em danos às mesmas ou incômodas à população vizinha.

12.5.

Deverão ser adotados procedimentos que minimizem os incômodos causados à população
em geral pela execução dos serviços, particularmente no que se refere à produção excessiva
e/ou desnecessária de poeira e ruídos.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ORGANIZAÇÃO DO PESSOAL, SEGURANÇA E SAÚDE DO
TRABALHADOR.
13.1.

É de competência exclusiva da CONTRATADA, recrutar e fornecer toda a mão de obra, direta
e indireta, necessária à execução dos serviços, inclusive supervisores e gerente de campo,
pessoal de apoio operacional, administrativo.

13.2.

Os dimensionamentos de pessoal, EPI e EPC estimados, estão sendo fornecidos a título de
orientação. É responsabilidade de a licitante dimensionar o pessoal necessário à execução
dos serviços com base em sua experiência. Entretanto, cumpre esclarecer que os
dimensionamentos feitos pela CMTULD são resultado de pesquisa e acompanhamento dos
serviços já executados na cidade dos cálculos de produtividade, jornada de trabalho, bem
como critérios de observância quanto à segurança do trabalho.

13.3.

A CONTRATADA deverá cumprir integralmente as “Normas de Segurança e Saúde do
Trabalhador para Prestação dos Serviços”.

13.4.

A CONTRATADA deverá cumprir o disposto nas Normas Regulamentadoras da Portaria
3.214/78 do Ministério do Trabalho e as Normas/Instruções sobre Medicina e Segurança do
Trabalho.
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ANEXO “A”

Dimensões . 1,00 m x 0,70 m

Londrina, 13 de março de 2019.

Responsável pela

Responsável pela Aprovação

Elaboração
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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

Apresentamos e submetemos à apreciação da CMTU-LD nossa proposta comercial para a
prestação de serviços para limpeza geral e coleta, transporte de resíduos inertes, Classe A
conforme resolução CONAMA 307 (entulho), galhos e demais materiais semelhantes dispostos de
forma irregular nas vias e logradouros públicos municipais nas áreas urbanizadas e nos distritos
rurais de Londrina, conforme demais especificações constantes no Termo de Referência do
Pregão acima mencionado, conforme valores abaixo:

LOTE

DESCRIÇÃO

VALOR
MÁXIMO
MENSAL

VALOR
MÁXIMO
GLOBAL

xxxxxxx

xxxxxxxxxx

Prestação de serviços para limpeza geral e coleta,
transporte de resíduos inertes, Classe A conforme
01

resolução CONAMA 307 (entulho), galhos e demais
materiais semelhantes dispostos de forma irregular
nas vias e logradouros públicos municipais nas áreas
urbanizadas e nos distritos rurais de Londrina

Declaramos que no valor acima estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas decorrentes
da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

O prazo de validade de nossa proposta é de ____ (_________) dias, contados da data de sua
apresentação. (Obs.: Não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias).
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Temos ciência das condições para a prestação do serviço, do prazo da contratação e da forma do
pagamento previstos no edital.
Declaramos plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus anexos. Caso nos seja
adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo determinado
no Edital, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

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

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO:
Nome: _________________________________________________________________________
Endereço: ______________________________________________________________________
CEP: ________________ Cidade: _______________________________ UF: ________________
CPF/MF: ____________________________________ Cargo/Função: ______________________

Atenciosamente

---------------------------------------------(empresa proponente)
(Representante Legal – R.G. – CPF)
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ANEXO V
PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
A – PLANILHA GERAL
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B – MOTORISTA
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C – SERVENTE GERAL
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D – OPERADOR DE EQUIPAMENTOS
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E – VEÍCULOS KOMBI
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F – CUSTOS COM EQUIPAMENTOS
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ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO
MINUTA DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA GERAL E
COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS
INERTES,
CLASSE
A
CONFORME
RESOLUÇÃO CONAMA 307 (ENTULHO),
GALHOS
E
DEMAIS
MATERIAIS
SEMELHANTES DISPOSTOS DE FORMA
IRREGULAR NAS VIAS E LOGRADOUROS
PÚBLICOS MUNICIPAIS NAS ÁREAS
URBANIZADAS E NOS DISTRITOS RURAIS
DE LONDRINA, 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. Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços para limpeza geral e coleta,
transporte de resíduos inertes, Classe A conforme resolução CONAMA 307 (entulho), galhos e
demais materiais semelhantes dispostos de forma irregular nas vias e logradouros públicos
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municipais nas áreas urbanizadas e nos distritos rurais de Londrina, de acordo com as
especificações constantes no anexo I.
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 estabelecido no Anexo I deste instrumento
Contratual (Termo de referência que subsidiou a contratação).
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO
4.1. Pela prestação dos serviços objeto deste contrato a CMTU-LD pagará à CONTRATADA o
valor mensal de _______________________, totalizando pelo período de 12 meses de
contratação o valor de _______________________________________
§ 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.
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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 4.13 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.
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:
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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.
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.
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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;
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
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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.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1.
A
presente
contratação
será
suprida
com
a
dotação
orçamentária
50.010.18.452.0021.2.108 – 3.3.90.39.82.99 – fonte 00511 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.
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§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;
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)
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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:
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.
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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.
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
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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.
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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