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EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº
OBJETO:

PA 450/2019-FUL

EDITAL Nº

PP 089/2019-FUL

Registro de preço para eventual aquisição e instalação de cancelas
automáticas.
ORIGEM DAS SOLICITAÇÕES

Coordenadoria de Destinação Final, mediante Correspondência Interna 006/2019ÁREA
REQUISITANTE: CDF.

LOCAIS E DATAS DE PUBLICAÇÃO
Diário Oficial do Estado do Paraná, Edição de 24/04/2019;
Diário Oficial do Município, Edição de 24/04/2019;
Jornal Folha de Londrina, Edição de 24/04/2019 e
Página Oficial da CMTU-LD na Internet, de 24/04/2019 à 08/05/2019.
DATAS RELATIVAS AO CERTAME
Impugnações e consultas: até às 17h horas do 06/05/2019;
Protocolização dos envelopes: até às 8:30h do dia 08/05/2019 no setor de protocolo da CMTULD, 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 08/05/2019, às 9h.
ENDEREÇOS
CONSULTAS SOMENTE POR ESCRITO EM: licita@cmtuld.com.br – Fone: (43) 3379-7908,
expediente: das 08 às 17 horas.
SESSÃO DE LANCES: Sala de licitações, sita na Rua: Prof. João Cândido, 1.213 – Londrina/PR.
PREGOEIRO(A): Luiz Fernando Bianchi Pereira.
EQUIPE DE APOIO: Judite Maria dos Santos e/ou Flavio Toshio Hatanaka e/ou Pedro Henrique
Delpin de Castro e/ou Alex José Luciano e/ou Álvaro do Nascimento Marcos e/ou Cristiane Regina de
Camargo Hasegawa e/ou Elisangela de Lima e/ou Fabio Tomé Soares e/ou Gilmar Breve e/ou Ivan
Luis Saloio e/ou Jonas Rico e/ou Josué Ribeiro de Jesus e/ou Laercio Voloch e/ou Larissa Kanda
Matsuo e/ou Luciane Hieda Kamogawa e/ou Luciane Sayuri Hamada e/ou Ricardo Aparecido Ferreira
e/ou Sergio Claudio Martins.
DOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL
Integram este Edital, como se nele estivessem transcritos, os anexos abaixo relacionados, e descrição
detalhada do objeto e demais aspectos relacionados, dispostos na seguinte ordem:
I.
II.
III.
IV.

Termo de Referência;
Credenciamento, exigências da Proposta Comercial e da Habilitação;
Modelos sugeridos de declarações/procurações; e
Minuta do Termo de Referência.
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O MUNICÍPIO DE LONDRINA, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio do FUNDO DE
URBANIZAÇÃO DE LONDRINA – FUL, representado por sua gestora - COMPANHIA MUNICIPAL TRÂNSITO
E URBANIZAÇÃO, ora denominada simplesmente CMTU-LD, sociedade anônima de economia mista,
conforme Lei Municipal nº 5.496/93 e alterações, e nos termos da Lei n.º 9.872 de 22 de dezembro de
2005, torna pública a abertura da presente licitação, na modalidade Pregão Presencial, será realizado nos
termos deste Edital, em conformidade com a, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e,
subsidiariamente pelas normas da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, Decreto Municipal nº
123, de 19 de fevereiro de 2008, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei
Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008, Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014,
e, quando se tratar de registro de preços, o Decreto Municipal nº 245, de 14 de março de 2011 e Decreto
nº 7892/13, com a finalidade de receber propostas para registro de preço, pelo critério MENOR PREÇO
POR LOTE, para aquisição do objeto descrito no Anexo I deste edital e demais condições a seguir
determinadas.
Em atendimento ao Art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, a presente licitação
permite exclusivamente a participação de Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP,
sediadas no Município ou Região Metropolitana de Londrina1, nos itens cujo valor seja de até R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
§ 1.º Caso não seja aplicável o Art. 48, inciso I, os itens com valores de até R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais) passarão à disputa geral, sendo concedidas às ME/EPP as prerrogativas da Lei Complementar nº
123/2006 quanto ao empate ficto definido no item 8.2 do edital. Portanto, também será admitido
credenciamento de Microempresas, Empresas de Pequeno, Médio e Grande Porte de outras regiões.
§ 2.º A não aplicação do Art. 48, inciso I se dará em conformidade com o Art. 49, inciso II, da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006, combinado com o Art. 29, inciso II da Lei Municipal 12.079/2014,
quando não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como ME/EPP sediadas
no Município ou Região Metropolitana de Londrina¹ e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no
instrumento convocatório, passando a disputa para as demais empresas credenciadas.
1. DO OBJETO
1.1. Registro de preço para eventual aquisição e instalação de cancelas automáticas.

1

¹ Art. 1º. Da Lei Complementar 81 de 17/06/1998, alterada pela Lei Complementar 167 de 02/01/2014: Fica instituída na forma do § 3º do art. 25 da
Constituição Federal e art. 21 da Constituição Estadual, a Região Metropolitana de Londrina, constituída pelos Municípios de Londrina, Cambé, Bela Vista
do Paraíso, Jataizinho, Ibiporã, Rolândia, Sertanópolis, Tamarana, Primeiro de Maio, Alvorada do Sul, Assaí, Sabáudia, Jaguapitã, Pitangueiras,
Florestópolis, Porecatu, Centenário do Sul, Guaraci, Lupionópolis, Miraselva, Prado Ferreira, Uraí, Rancho Alegre, Sertaneja e Arapongas.
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2. DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO, DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DA VALIDADE DA
PROPOSTA COMERCIAL:

LOTE 1
ITEM

1

2

ESPECIFICAÇÃO
Cancela automática linear completa (haste de alumínio com 4
metros).
Especificações Mínimas:
- Gabinete em aço galvanizado com tratamento anticorrosivo e
pintura eletrostática de alta resistência contra ação do tempo.
- Tensão: 127 / 220 V.
- Potência do motor: 1 (um) HP.
- Velocidade de abertura (máximo): 5 (cinco) segundos.
- Ciclos hora: 150 (cento e cinquenta).
- Sistema “fim de curso”.
- Sistema de acionamento: Via controle remoto e interruptor
elétrico simultaneamente.
- Controle remoto: (2) dois controles por equipamento com
distância mínima de acionamento de 05 (cinco) metros sem
obstáculos.
- Destravamento manual em caso de pane.
- Haste de alumínio tipo: Linear (não articuladas) com proteção
de borracha na parte inferior e tampas plásticas nas
extremidades.
- Dimensões da haste: Comprimento 4 metros; altura 6 cm;
Largura 3 cm.
- Local de entrega: Central de Tratamento de Resíduos (CTR).
Instalação de cancela (haste de alumínio com 4 metros), na
Central de Tratamento de Resíduos (CTR), conforme
especificação abaixo e demais exigências descritas no termo de
referência.
Especificações Mínimas:
- Fornecimento das especificações técnicas das bases de
concreto e esperas da parte elétrica com representação gráfica.
- Instalação elétrica e dos equipamentos nas bases de concreto.
- Instalação das hastes de alumínio.
- Configuração dos controles remotos com os equipamentos.
- instalação de demais periféricos necessários para o devido
funcionamento dos equipamentos;
- Testes de funcionalidades.
VALOR MÁXIMO DO LOTE 1

QTDE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

2

R$ 3.966,00

R$ 7.932,00

2

R$ 615,00

R$ 1.230,00

R$ 9.162,00

LOTE 2
ITEM

1

ESPECIFICAÇÃO
Cancela automática linear completa (haste de alumínio com 5
metros).
Especificações Mínimas:
- Gabinete em aço galvanizado com tratamento anticorrosivo e
pintura eletrostática de alta resistência contra ação do tempo.
- Tensão: 127 / 220 V.
- Potência do motor: 1 (um) HP.

QTDE

Valor
unitário

Valor total

2

R$ 3.641,00

R$ 7.282,00
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- Velocidade de abertura (máximo): 5 (cinco) segundos.
- Ciclos hora: 150 (cento e cinquenta).
- Sistema “fim de curso”.
- Sistema de acionamento: Via controle remoto e interruptor
elétrico simultaneamente.
- Controle remoto: (2) dois controles por equipamento com
distância mínima de acionamento de 05 (cinco) metros sem
obstáculos.
- Destravamento manual em caso de pane.
- Haste de alumínio tipo: Linear (não articuladas) com proteção
de borracha na parte inferior e tampas plásticas nas
extremidades.
- Dimensões da haste: Comprimento 5 metros; altura 6 cm;
Largura 3 cm.
- Local de entrega: Uma no Ponto de Entrega Voluntária (PEV)
Nova conquista e uma no Ponto de Entrega Voluntária (PEV)
Vista Bela.
Instalação de cancela (haste de alumínio com 5 metros), no
Ponto de Entrega Voluntária (PEV) Nova conquista e no Ponto de
Entrega Voluntária (PEV) Vista Bela, conforme especificação
abaixo e demais exigências descritas no termo de referência.
Especificações Mínimas:
- Fornecimento das especificações técnicas das bases de
concreto e esperas da parte elétrica com representação gráfica.
- Instalação elétrica e dos equipamentos nas bases de concreto.
- Instalação das hastes de alumínio.
- Configuração dos controles remotos com os equipamentos.
- instalação de demais periféricos necessários para o devido
funcionamento dos equipamentos;
- Testes de funcionalidades.
VALOR MÁXIMO DO LOTE 2

2

R$ 665,00

R$ 1.330,00

R$ 8.612,00

LOTE 3
ITEM

1

ESPECIFICAÇÃO
Cancela automática linear completa (haste de alumínio com 6
metros).
Especificações Mínimas:
- Gabinete em aço galvanizado com tratamento anticorrosivo e
pintura eletrostática de alta resistência contra ação do tempo.
- Tensão: 127 / 220 V.
- Potência do motor: 1 (um) HP.
- Velocidade de abertura (máximo): 5 (cinco) segundos.
- Ciclos hora: 150 (cento e cinquenta).
- Sistema “fim de curso”.
- Sistema de acionamento: Via controle remoto e interruptor
elétrico simultaneamente.
- Controle remoto: (2) dois controles por equipamento com
distância mínima de acionamento de 05 (cinco) metros sem
obstáculos.
- Destravamento manual em caso de pane.
- Haste de alumínio tipo: Linear (não articuladas) com proteção
de borracha na parte inferior e tampas plásticas nas
extremidades.

QTDE

Valor
unitário

Valor total

2

R$ 3.641,00

R$ 7.282,00
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- Dimensões da haste: Comprimento 6 metros; altura 6 cm;
Largura 3 cm.
- Local de entrega: Uma Central de Tratamento de Resíduos
(CTR) e uma no Antigo Aterro do Limoeiro.
Instalação de cancela (haste de alumínio com 6 metros), na
Central de Tratamento de Resíduos (CTR) e no Antigo Aterro do
Limoeiro, conforme especificação abaixo e demais exigências
descritas no termo de referência.
Especificações Mínimas:
- Fornecimento das especificações técnicas das bases de
concreto e esperas da parte elétrica com representação gráfica.
- Instalação elétrica e dos equipamentos nas bases de concreto.
- Instalação das hastes de alumínio.
- Configuração dos controles remotos com os equipamentos.
- instalação de demais periféricos necessários para o devido
funcionamento dos equipamentos;
- Testes de funcionalidades.
VALOR MÁXIMO DO LOTE 3

2
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2

R$ 715,00

R$ 1.430,00

R$ 8.712,00

2.1. O valor máximo estimado para a presente licitação é de R$ 26.486,00 (vinte e seis mil quatrocentos
e oitenta e seis reais).
2.2.

A validade da Proposta Comercial será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua

abertura.
2.3. As aquisições advindas do presente certame correrão por conta das dotações orçamentárias do FUL, a
seguir especificada e de outras fontes e dotações ou fonte de recursos que estiverem consignadas no
orçamento à data da aquisição/emissão do empenho.

3.

50.010.18.452.0021-2108. 3.3.90.30.28.00 – Fonte 00511

PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA

3.1. O prazo de execução do Registro de Preços será de 12 (doze) meses e terá início a partir da
publicação de seu extrato no Jornal Oficial do Município de Londrina.
3.2. Os materiais/serviços serão adquiridos de forma parcelada, conforme a necessidade da CMTU-LD e
mediante a emissão de Pedido de Compra/Nota de Empenho, que será enviada via FAX, correio eletrônico
ou pessoalmente no estabelecimento da empresa.
3.3. A CMTU-LD reserva-se ao direito de adquirir a totalidade dos materiais/serviços ou parte deste.
3.4. A FORNECEDORA deverá se responsabilizar pela logística reversa do objeto licitado, sempre que o
mesmo se enquadrar no rol de materiais previstos no Art. 33 da Lei Federal 12.305/2010, devendo a
mesma arcar com os custos provenientes deste serviço.
4. DAS DISPOSIÇÕES E RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES
4.1. Poderão participar do certame PRIORITARIAMENTE Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
sediadas no Município ou Região Metropolitana de Londrina, com ramo de atividade pertinente ao objeto
licitado que preencherem as condições de credenciamento exigidas neste Edital. O(A) Pregoeiro(a)
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 089/2019-FUL
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 450/2019-FUL

6 de 39

efetuará a avaliação do ramo de atividade através do Contrato Social ou de outro documento oficial que
indique o ramo de atividade do licitante.
4.1.1. Empresas enquadradas como: micro, pequena, médio e grande portes sediadas nas
demais regiões do país, também poderão se credenciar para participação no certame, porém,
só terão seus envelopes de propostas comerciais avaliadas caso não haja o número mínimo de
03 (três) Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte da região, com propostas
classificadas.
4.2. Os licitantes que tenham interesse no certame, bem como qualquer cidadão, poderão protocolar
pedido de esclarecimento ou impugnar o Edital em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para o
recebimento das propostas, no endereço e horário discriminado no preâmbulo deste instrumento. O(A)
Pregoeiro(a), juntamente com o setor técnico solicitante do produto/serviço, deverá responder ao pedido
apresentado em até 02 (dois) dias úteis. Caso a resposta ao pedido de esclarecimento ou impugnação
importe em alteração do Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando a
alteração, inquestionavelmente, não afetar a formulação das propostas.
5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
5.1. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, os licitantes que se enquadrem em
uma ou mais das situações a seguir:
I.

Licitante declarado inidôneo e/ou impedido de licitar junto a qualquer órgão ou entidade da
Administração Direta ou Indireta no âmbito Federal, Estadual e Municipal, sob pena de incidir no
previsto no art. 97 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;

II.
III.

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.

6. DA CONDUÇÃO DO CERTAME PELO PREGOEIRO
6.1. O certame será conduzido pelo(a) Pregoeiro(a), que terá, em especial, as seguintes atribuições:
I.
II.

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.
VI.
VII.
VIII.

Adjudicação da proposta de menor preço;
Elaboração de ata;
Condução dos trabalhos da equipe de apoio;
Recebimento, o exame e a decisão sobre recursos; e
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Encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade superior,
visando a homologação e a contratação.

7. DOS PROCEDIMENTOS DO PREGÃO – ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1. A análise das propostas pelo(a) Pregoeiro(a) visará o atendimento das condições estabelecidas neste
Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
I.
II.

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

7.2. As propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor
total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços
unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.
7.3. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes
critérios:
I.

Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores
àquela; e

II.

Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No
caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente
do número de licitantes.

8. DOS PROCEDIMENTOS DO PREGÃO – SESSÃO PÚBLICA/LANCES
8.1. Após a fase de “Classificação das Propostas”, o(a) Pregoeiro(a) dará 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.
8.1.1. 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.
8.1.2. Após as devidas orientações e recomendações, o(a) Pregoeiro(a) convidará individualmente os
autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta
de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de
empate de preços.
8.1.3. O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
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8.1.4. A desistência do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
na sua exclusão da etapa de lances, mantendo-se último preço apresentado pelo licitante para efeito de
ordenação das propostas.
8.1.5. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de
menor preço, observada a redução mínima entre os lances estipulada no item 8.1.6., aplicável inclusive em
relação ao primeiro.
8.1.6. 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.
8.1.7. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às
penalidades constantes no art. 7º da Lei Federal 10.520/02.
8.1.8. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes declinarem da
formulação de lances.
8.2. Por força da Lei Complementar nº 123/2006, será considerado “empate”, quando, ao final da etapa
de lances (quando todos os licitantes tiverem declinado dos lances), a licitante que esteja competindo na
condição de microempresa (ME) ou de empresa de pequeno porte (EPP) tenha apresentado seu último
lance com valor até 5% (cinco por cento) acima do lance mais bem classificado de uma empresa não
enquadrada, hipótese em que serão utilizados os seguintes critérios e procedimentos:
8.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha apresentado o lance com menor preço
será comunicada “na sessão pública” pelo(a) Pregoeiro(a) para que apresente, caso queira, lance inferior
ao mais bem classificado após a fase de lances e negociações, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos.
8.2.2. Uma vez que a microempresa ou a empresa de pequeno porte apresente lance de valor inferior,
será classificada em primeiro lugar e declarada vencedora.
8.2.3. Haverá a preclusão do direito caso a microempresa ou empresa de pequeno porte manifeste
desinteresse em reduzir o valor do lance, ou não o apresente no prazo estabelecido no subitem 8.2.1, ou
não esteja presente na sessão pública.
8.2.4. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma anterior,
serão convocadas as remanescentes que porventura se situem no intervalo de 5%, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito.
8.2.5. Caso haja equivalência entre os valores apresentados pelas microempresas ou empresa de pequeno
porte que estejam empatadas, realizar-se-á sorteio para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.
8.2.6. Não havendo a contratação nos termos previstos anteriormente, o objeto licitado será adjudicado
em favor da proposta originariamente vencedora do certame.
8.2.7. Caso restem classificadas em primeiro lugar mais de uma proposta com valores nominais idênticos,
e uma delas for microempresa ou empresa de pequeno, o desempate se dará com o tratamento favorecido
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à microempresa ou empresa de pequeno porte, condicionado ao oferecimento de nova proposta de valor
inferior àquele originariamente proposto.
8.2.8. Caso restem classificadas em primeiro lugar mais de uma proposta formulada por microempresa ou
empresa de pequeno porte, juntamente com uma ou mais propostas de grandes empresas, deverá ocorrer
um sorteio entre as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresa de pequeno porte, para que
a sorteada exerça o direito de oferecer nova proposta de valor inferior.
8.2.9. Não havendo redução de preço, será declarada vencedora a proposta que originariamente se
encontrava em primeiro lugar.
8.3. As três primeiras empresas classificadas deverão fornecer, caso seja solicitado pelo(a) Pregoeiro(a),
no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após o encerramento da sessão pública de realização do pregão,
nova Planilha de Formação de Preços, com os devidos valores unitários e totais.
9. DOS PROCEDIMENTOS DO PREGÃO – ANÁLISE DOS DOCUMENTOS
9.1. Ao final da etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) procederá à abertura do envelope contendo os
documentos de habilitação da empresa que propôs o menor preço para cada item/lote e da segunda
colocada para confirmação das suas condições habilitatórias.
9.1.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida
para habilitação, inclusive os documentos relativos à regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem
alguma restrição.
9.1.2. Havendo alguma restrição nos documentos de regularidade fiscal da microempresa ou empresa de
pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do momento em que o
licitante for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período a critério da Administração,
para a regularização da documentação, sob pena de decair do direito à contratação. Os documentos

relativos à regularidade fiscal são aqueles previstos no art. 29 da Lei Federal 8.666/93.
9.1.3. Ultrapassado o prazo previsto no subitem 9.1.2, o licitante decairá do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções prevista na Lei Federal nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar o
licitante remanescente, na ordem de classificação para a assinatura do contrato ou, ainda, revogar a
licitação.
10. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
10.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR LOTE, observadas as
especificações e demais condições estabelecidas neste Edital. No entanto, a divulgação do resultado da
licitação deverá apresentar o preço unitário e o preço total de cada um dos itens.
10.2. Terminada a sessão, o(a) Pregoeiro(a), a seu critério, concederá prazo de 2 (dois) dias úteis para
que o vencedor apresente nova proposta de preços, nos mesmos moldes da primeira, procedendo aos
ajustes dos preços unitários de cada item, em conformidade com o lance vencedor. Os novos preços
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unitários não poderão ser superiores aos preços máximos do Edital nem superiores aos preços da proposta
original do referido licitante.
10.3. Para fins de homologação serão considerados preços unitários com até 02 (duas) casas decimais,
sendo descartadas as casas decimais excedentes, procedendo-se o devido ajuste no preço unitário
(eliminando-se as casas excedentes) e readequando o preço total do item.
10.4. Ao final da sessão, o(a) Pregoeiro(a) desclassificará as propostas que permanecerem com os preços
propostos acima do preço máximo previsto no Edital.
11. DOS RECURSOS
11.1. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou
subscritos por representante não habilitado(a) legalmente ou não identificado(a) no processo para
responder pelo(a) licitante.
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada, no final de cada Sessão, importará na preclusão do
direito de recurso.
11.2.1. Após a manifestação imediata, o licitante terá prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação
das razões de recurso, ficando desde logo intimados os demais licitantes para apresentar contrarrazões em
igual número de dias, que começarão a correr do término de prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista das documentações.
11.2.2. A manifestação do recurso deverá ser, obrigatoriamente, registrada em ata, bem como conter a
síntese das razões do recorrente.
11.3. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não
justificada a intenção de interpor o recurso pelo(a) licitante.
11.4. Os recursos contra decisões do(a) Pregoeiro(a) não terão efeito suspensivo.
11.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
12. DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
12.1. Objetivando a comprovação das especificações e demais características oferecidas que deverão estar
em perfeita conformidade com o requisitado pelo Edital, o (a) Pregoeiro (a) poderá solicitar a
apresentação de uma amostra para o item licitado à empresa vencedora, estabelecendo o prazo de 05
(cinco) dias úteis para apresentação.
12.2. A amostra deverá OBRIGATORIAMENTE estar identificada com os seguintes dados:
Licitação: nº. e data do Pregão;
Item Licitado: nº. do item, descrição do Objeto;
Fornecedor: razão social completa;
12.3. O recebimento das amostras será registrado em pela área técnica. Após o recebimento, não serão
devolvidas e/ou substituídas quaisquer amostras entregues, e caso aprovada, será a quantidade abatida
quando da emissão da primeira Nota de Empenho.
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12.4. A análise das amostras será processada pela área técnica da seguinte forma:
12.4.1. Todas as informações deverão estar impressas na embalagem do produto.
12.4.2. A área técnica, após análise das amostras, comunicará ao Pregoeiro sobre o resultado de
aceitação ou não das mesmas.
12.5. Caso a amostra não seja aprovada pela área técnica a licitante terá o item desclassificado, sendo
chamado o segundo colocado para apresentar amostra, nos termos do estabelecido acima.
13. DA HOMOLOGAÇÃO
13.1. Encerrada a etapa de recursos o(a) Pregoeiro(a) deverá emitir o relatório do certame, indicando as
ocorrências desde a sua abertura até o seu término, encaminhando-o à autoridade superior para decisão
final.
13.2. A autoridade superior decidirá sobre a homologação do certame, retornando o relatório ao(à)
Pregoeiro(a), para continuidade do processo, promovendo a divulgação do resultado do certame no Jornal
Oficial do Município.
14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1. A ata de registro de preços é um instrumento celebrado entre a Companhia Municipal de Trânsito e
Urbanização – CMTU-LD, representando o Fundo de Urbanização de Londrina, e o licitante que estabelece
a preferência da aquisição junto aos detentores dos preços registrados, na ordem classificatória. A minuta
da ata de registro de preços consta dos anexos deste Edital, do qual se torna parte integrante.
14.2. Fica dispensada a assinatura dos fornecedores e prestadores de serviços na ata de registro de
preços sendo que a ausência da assinatura não os desvincula do cumprimento de todas as condições
previstas neste Edital e seus anexos.
14.3. A ata de registro de preços deverá ser divulgada no Jornal Oficial do Município e por meio eletrônico,
momento o qual terá sua vigência iniciada que se estenderá pelo período determinado neste Edital,
podendo este prazo ser prorrogado pelo período determinado em legislação desde que devidamente
acordado entre as partes.
14.4. Os fornecedores de bens ou prestadores de serviços incluídos na ata de registro de preços estarão
obrigados a celebrar os contratos que poderão advir, nas condições estabelecidas neste Edital, seus anexos
e na própria ata.
14.5. A existência de preços registrados não obriga a CMTU-LD a firmar as contratações que deles
poderão advir, ficando-lhe facultada utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro à preferência de contratação em igualdade de
condições.
14.6. Quando o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o Órgão Gerenciador
deverá:
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Convocar o fornecedor do bem ou prestador do serviço visando à negociação para a redução
de preços e sua adequação ao mercado;

II.

Liberar o fornecedor do bem ou prestador do serviço do compromisso assumido, e cancelar o
seu registro, quando frustrada a negociação, respeitados os contratos já firmados;

III.

Convocar os demais fornecedores ou prestadores de serviços, visando igual oportunidade de
negociação.

14.7. Quando não houver êxito nas negociações para a readequação de preços, o Órgão Gerenciador
cancelará o preço do bem ou do serviço registrado, publicando ATA COMPLEMENTAR da decisão.
14.8. O fornecedor do bem ou prestador do serviço terá seu preço registrado cancelado quando:
I.

Descumprir as condições da ata de registro de preços;

II.

Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar a Nota de Empenho, no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

III.

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se tornar superior àqueles praticados
no mercado;

IV.

For suspenso ou declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos
do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

V.

For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

14.9. O cancelamento do preço registrado, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado
por decisão da autoridade competente do Órgão Gerenciador e publicado no Jornal Oficial do Município e
por meios eletrônicos.
14.10. O fornecedor do bem ou prestador do serviço poderá solicitar o cancelamento do seu preço
registrado na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual,
decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
15. DA CONVOCAÇÃO PARA FORNECIMENTO E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. A convocação para o fornecimento se dará por email oficial da empresa, sendo que o prazo de
entrega prevista neste instrumento editalício começará a correr no dia útil seguinte, independentemente de
resposta confirmando o recebimento;
15.1.1. Considera-se e-mail oficial aquele fornecido na Proposta Comercial;
15.2. As Notas de Empenhos conterão:
I.
II.

O objeto e seus elementos característicos, inclusive quantidades;
O preço unitário;

III.

Dotação orçamentária, com fonte de recursos (quando houver); e

IV.

A indicação do respectivo processo licitatório.
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15.3. O descumprimento das obrigações assumidas em razão desta licitação e das obrigações descritas no
Contrato/Ata de Registro de Preços sujeitará a(s) licitante(s) adjudicatária(s), garantida a prévia defesa, às
seguintes sanções:
15.3.1. Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, será aplicada multa de 0,33% (trinta e
três centésimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da parcela inadimplida da obrigação
identificada na Nota de Empenho, limitada a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será causa do cancelamento
da Ata de Registro de Preços. Contar-se-á o prazo a partir do término da data fixada para a entrega do
objeto, ou após o prazo concedido às substituições, quando o objeto licitado estiver em desacordo com as
especificações requeridas A partir do trigésimo primeiro dia de atraso na entrega 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 o fornecimento/prestação dos serviços;
15.3.2. Multa de 10% (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 retirar a Nota de Empenho ou de celebrar o
termo contratual, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, caracterizando
inexecução total das obrigações acordadas;
15.3.3. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Londrina pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais.
15.4. As sanções de multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais, facultada a defesa
prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da notificação.
15.5. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras,
previstas nas Leis nº 8.666/1993 e n.º10.520/2002, inclusive a responsabilização da licitante vencedora
por eventuais perdas e danos causados à CMTU-LD.
15.6. Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na execução do serviço advier
de caso fortuito ou de força maior.
16. QUALIDADE DOS PRODUTOS
16.1. O(s) produto(s) a ser(em) fornecido(s) deverá(ão) ser de boa qualidade, obedecer às normas e
padrões da ANVISA, IPEM, ABNT/NBR e INMETRO, atender eficazmente às finalidades que dele(s)
naturalmente se espera, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor e, quando for o caso,
atender às legislações específicas das Agências Reguladoras, do Ministério da Saúde e do Ministério da
Agricultura.
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17. GARANTIA/VALIDADE
17.1. A garantia dos itens deverá ser de 12 (doze) meses, no mínimo, e/ou de acordo com determinação
do mercado, contados a partir do recebimento definitivo do produto, sem prejuízo de qualquer política de
garantia adicional oferecido pelo fabricante.
17.2. Durante o período de garantia, a empresa deverá reparar, corrigir ou substituir, à suas expensas,
o(s) equipamento(s) em que se verifique defeito de fabricação, instalação e/ou funcionamento, ou danos
em decorrência do transporte no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.
17.3. Caso seja necessário o transporte das mercadorias, à custa será de inteira responsabilidade da
empresa contratada.
18. LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO
18.1. Os locais para entrega e instalação dos equipamentos, conforme descritos no item 2 deste edital,
são:
I.

03 (três) equipamentos completos na Central de Tratamento de Resíduos – CTR, localizada na
Rodovia Estadual João Alves da Rocha Loures, PR 218 Km 176, Distrito de Maravilha, Londrina –
PR.

II.

01 (um) equipamento completo no Ponto de Entrega Voluntária Nova Conquista, localizado no
encontro da Rua Capitão João Busse com Rua Pitágoras, Conjunto Habitacional Nova Conquista –
Zona Leste de Londrina.

III.

01 (um) equipamento completo no Ponto de Entrega Voluntária Vista Bela, localizado ao final da
Rua Aníbal Balarotti, Jardim Vista Bela – Zona Norte de Londrina.

IV.

01 (um) equipamento completo no Antigo Aterro do Limoeiro localizado na Estrada Major Aquiles
Pimpão Ferreira s/n, a aproximadamente 500 (quinhentos) metros da cabeceira da pista do
Aeroporto Governador José Richa – Zona Leste de Londrina.

19. PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO
19.1. O prazo de entrega das cancelas instaladas será de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data
de recebimento, pelo fornecedor, da ordem de serviço.
19.2. No caso de o último dia cair em dia não útil, será considerado a data para entrega o primeiro dia útil
subsequente a este.
20. RECEBIMENTO DO MATERIAL E DO SERVIÇO
20.1. O recebimento dos produtos será efetuado pela Diretoria de Trânsito da CMTU-LD.
20.2. O Diretor Presidente designará funcionário para acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do
fornecimento dos materiais no cumprimento de suas obrigações.
20.3. Os materiais/serviços serão recebidos:
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Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos
mesmos com as especificações requeridas no edital; e

II.

Definitivamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento provisório,
mediante termo de recebimento definitivo, após a verificação da qualidade e quantidade dos
materiais e consequente aceitação.

20.4. A fornecedora deverá providenciar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a eliminação do defeito ou
comunicar à área competente da CMTU-LD os motivos de ordem técnica que impossibilitam o cumprimento
do referido prazo.
20.5. Os materiais/serviços serão recusados:
I.
II.

a) Se entregue com especificações diferentes das contidas na Nota de Empenho; e/ou
b) Se entregues com qualquer defeito tais como embalagem deteriorada.

21. DO PAGAMENTO
21.1. Após o recebimento definitivo a ser dado nos termos do inciso II do art. 73 da Lei nº 8.666/93 a
Nota Fiscal/Fatura será encaminhada para os procedimentos de pagamento. A CMTU-LD efetuará o
pagamento em até 20 (vinte) dias corridos após o recebimento definitivo.
21.2. 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.
21.3. O pagamento será efetuado após a comprovação de que o fornecedor/prestador de serviços se
encontra em dia com o INSS e FGTS, mediante consulta “ on-line” ao sistema de controle da Caixa
Econômica Federal e Instituto Nacional do Seguro Social.
21.4. O pagamento se dará exclusivamente por meio de depósito bancário, preferencialmente em conta
da Caixa Econômica Federal, não sendo admitida a cobrança via boleto bancário.
22. DISPOSIÇÕES FINAIS
22.1. A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório somente poderá revogá-lo em
face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. A anulação do procedimento
licitatório induz à do contrato. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que
tiver suportado no cumprimento do contrato. A CMTU-LD poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os
prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.
22.2. 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
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apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem
prejuízo das demais sanções cabíveis.
22.3. É facultado ao(à) Pregoeiro(a), ou à autoridade a ele(a) superior, em qualquer fase da licitação,
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. Os licitantes
intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo(a)
Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação e/ou inabilitação.
22.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste
subitem em dia de expediente no órgão.
22.5. 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.
22.6. A homologação de resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
22.7. 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.
22.8. 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.
22.9. A empresa que protocolar seus envelopes antes de iniciar o credenciamento poderá participar
normalmente da licitação, desde que não traga prejuízo ao regular andamento da Sessão Pública.
22.10. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes por
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Jornal
Oficial do Município.
22.11. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo(a) Pregoeiro(a).
22.12. A participação do(a) licitante neste Pregão implica em aceitação de todos os termos deste Edital.
22.13. Quaisquer informações, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por servidores da CMTULD, inclusive membros da equipe de apoio, não serão considerados nem aceitos como argumentos para
impugnações, reclamações, reivindicações, etc., por parte dos licitantes.
22.14. Quaisquer informações complementares sobre o presente Edital e seus anexos poderão ser obtidas
pelo e-mail licita@cmtuld.com.br.
Londrina, 22 de Abril de 2019.

Marcelo Baldassarre Cortez
Diretor Presidente

Marcio Tokoshima
Diretor Administrativo-Financeiro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1 – OBJETO
1.1. O presente termo de referência tem a finalidade de estabelecer diretrizes para orientação e
providências quanto à aquisição e instalação de 06 (seis) cancelas automáticas lineares (não articuladas),
com hastes (barreiras) de alumínio, para serem entregues na Central de Tratamento de Resíduos – CTR,
localizada na Rodovia Estadual João Alves da Rocha Loures, PR 218 Km 176, Distrito de Maravilha,
Londrina – PR, no Antigo Aterro do Limoeiro localizado na Estrada Major Aquiles Pimpão Ferreira, s/n e,
nos Pontos de Entrega Voluntária – PEV’s do Nova Conquista e Vista Bela.
2 – JUSTIFICATIVA
2.1. Considerando a responsabilidade da Administração Pública através da Companhia Municipal de
Trânsito e Urbanização de Londrina – CMTU, sobre o devido gerenciamento, coleta, transporte e
destinação final adequada quanto aos resíduos domiciliares e dos pequenos geradores, conforme disposto
no Decreto Municipal nº 768/2009 e nº 769/2009;
2.2. Considerando que a CMTU-LD tem a obrigação do total controle de acesso de pessoas, veículos e
cargas de resíduos que são destinadas a CTR e aos PEV’s, bem como, a manutenção da integridade física
do patrimônio público destes locais;
2.3. Considerando a vistoria técnica realizada pelo setor de Iluminação Pública da Secretaria de Obras,
informando que as cancelas atuais instaladas na entrada da balança rodoviária da CTR, encontram-se
totalmente fora de funcionamento, com motores travados, parte elétrica e parte eletrônica queimadas,
ficando assim, inviável financeiramente o conserto destes equipamentos;
2.4. Considerando a deliberação negativa pela Secretaria Municipal de Defesa Social, através do Ofício nº
015/2019 – SMDS, referente à solicitação desta Cia. para disponibilização de Guarda Municipal a fim de
promover a segurança dos PEV’s, conforme anexo, e;
2.5. Considerando a necessidade de se manter a devida ordem do Antigo Aterro do Limoeiro e dos PEV’s,
evitando assim atos de vandalismo e roubos de equipamentos, bem como, a devida orientação aos
usuários quanto à segregação correta dos resíduos, facilitando a sua coleta e o tratamento diferenciado
ambientalmente correto, resultando em reduções de custos para Administração Pública.
2.6. Justifica-se a contratação dos serviços para aquisição e instalação de novas cancelas sendo, duas para
substituição das atuais instaladas na CTR e sem funcionamento, uma nova no acesso lateral de veículos,
duas novas cancelas para instalação nos PEV’s e uma no Antigo Aterro do Limoeiro.
3 – DESCRIÇÕES DOS EQUIPAMENTOS
3.1. CANCELA:
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LOTE 1
ESPECIFICAÇÃO
QTDE
Cancela automática linear completa (haste de alumínio com 4 metros).
Especificações Mínimas:
- Gabinete em aço galvanizado com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática de alta
resistência contra ação do tempo.
- Tensão: 127 / 220 V.
- Potência do motor: 1 (um) HP.
- Velocidade de abertura (máximo): 5 (cinco) segundos.
- Ciclos hora: 150 (cento e cinquenta).
- Sistema “fim de curso”.
2
- Sistema de acionamento: Via controle remoto e interruptor elétrico simultaneamente.
- Controle remoto: (2) dois controles por equipamento com distância mínima de
acionamento de 05 (cinco) metros sem obstáculos.
- Destravamento manual em caso de pane.
- Haste de alumínio tipo: Linear (não articuladas) com proteção de borracha na parte
inferior e tampas plásticas nas extremidades.
- Dimensões da haste: Comprimento 4 metros; altura 6 cm; Largura 3 cm.
- Local de entrega: Central de Tratamento de Resíduos (CTR).
Instalação de cancela (haste de alumínio com 4 metros), na Central de Tratamento de
Resíduos (CTR), conforme especificação abaixo e demais exigências descritas no termo de
referência.
Especificações Mínimas:
- Fornecimento das especificações técnicas das bases de concreto e esperas da parte
elétrica com representação gráfica.
2
- Instalação elétrica e dos equipamentos nas bases de concreto.
- Instalação das hastes de alumínio.
- Configuração dos controles remotos com os equipamentos.
- instalação de demais periféricos necessários para o devido funcionamento dos
equipamentos;
- Testes de funcionalidades.
LOTE 2
ESPECIFICAÇÃO
QTDE
Cancela automática linear completa (haste de alumínio com 5 metros).
Especificações Mínimas:
- Gabinete em aço galvanizado com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática de alta
resistência contra ação do tempo.
- Tensão: 127 / 220 V.
- Potência do motor: 1 (um) HP.
- Velocidade de abertura (máximo): 5 (cinco) segundos.
- Ciclos hora: 150 (cento e cinquenta).
- Sistema “fim de curso”.
2
- Sistema de acionamento: Via controle remoto e interruptor elétrico simultaneamente.
- Controle remoto: (2) dois controles por equipamento com distância mínima de
acionamento de 05 (cinco) metros sem obstáculos.
- Destravamento manual em caso de pane.
- Haste de alumínio tipo: Linear (não articuladas) com proteção de borracha na parte
inferior e tampas plásticas nas extremidades.
- Dimensões da haste: Comprimento 5 metros; altura 6 cm; Largura 3 cm.
- Local de entrega: Uma no Ponto de Entrega Voluntária (PEV) Nova conquista e uma no
Ponto de Entrega Voluntária (PEV) Vista Bela.
Instalação de cancela (haste de alumínio com 5 metros), no Ponto de Entrega Voluntária
2
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(PEV) Nova conquista e no Ponto de Entrega Voluntária (PEV) Vista Bela, conforme
especificação abaixo e demais exigências descritas no termo de referência.
Especificações Mínimas:
- Fornecimento das especificações técnicas das bases de concreto e esperas da parte
elétrica com representação gráfica.
- Instalação elétrica e dos equipamentos nas bases de concreto.
- Instalação das hastes de alumínio.
- Configuração dos controles remotos com os equipamentos.
- instalação de demais periféricos necessários para o devido funcionamento dos
equipamentos;
- Testes de funcionalidades.
LOTE 3
ESPECIFICAÇÃO
QTDE
Cancela automática linear completa (haste de alumínio com 6 metros).
Especificações Mínimas:
- Gabinete em aço galvanizado com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática de alta
resistência contra ação do tempo.
- Tensão: 127 / 220 V.
- Potência do motor: 1 (um) HP.
- Velocidade de abertura (máximo): 5 (cinco) segundos.
- Ciclos hora: 150 (cento e cinquenta).
- Sistema “fim de curso”.
2
- Sistema de acionamento: Via controle remoto e interruptor elétrico simultaneamente.
- Controle remoto: (2) dois controles por equipamento com distância mínima de
acionamento de 05 (cinco) metros sem obstáculos.
- Destravamento manual em caso de pane.
- Haste de alumínio tipo: Linear (não articuladas) com proteção de borracha na parte
inferior e tampas plásticas nas extremidades.
- Dimensões da haste: Comprimento 6 metros; altura 6 cm; Largura 3 cm.
- Local de entrega: Uma Central de Tratamento de Resíduos (CTR) e uma no Antigo Aterro
do Limoeiro.
Instalação de cancela (haste de alumínio com 6 metros), na Central de Tratamento de
Resíduos (CTR) e no Antigo Aterro do Limoeiro, conforme especificação abaixo e demais
exigências descritas no termo de referência.
Especificações Mínimas:
- Fornecimento das especificações técnicas das bases de concreto e esperas da parte
elétrica com representação gráfica.
2
- Instalação elétrica e dos equipamentos nas bases de concreto.
- Instalação das hastes de alumínio.
- Configuração dos controles remotos com os equipamentos.
- instalação de demais periféricos necessários para o devido funcionamento dos
equipamentos;
- Testes de funcionalidades.

3.1.1. O motor, as partes elétricas e eletrônicas e demais componentes de acionamento das cancelas
deverão estar protegidas por um gabinete confeccionado em aço galvanizado com tratamento anticorrosivo
e pintura eletrostática de alta resistência contra ação do tempo.
3.1.2. Os equipamentos e as instalações deverão atender as especificações mínimas descritas na tabela do
item 3.1. deste Termo de Referência.
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3.1.3. Os equipamentos deverão estar completos e prontos para a instalação e uso, inclusive com as
hastes lineares não articuladas e os controles remotos.
3.1.4. As hastes deverão ser de alumínio e retangular, com medições de comprimento variável conforme
descrito na tabela do item 3.1 e no mínimo 6 (seis) x 3 (três) centímetros de largura.
3.1.5. As hastes deverão possuir faixa refletiva na cor vermelha, borracha de proteção na parte inferior e
tampas plásticas nas extremidades.
3.1.6. Os equipamentos deverão possibilitar o acionamento das hastes via controle remoto e através de
interruptores elétricos a serem instalados nas guaritas pela Contratante, simultaneamente.
3.1.7. Cada equipamento deverá ser entregue e instalado com no mínimo 02 (dois) controles remotos
devidamente configurados com cada cancela, com baterias ou pilhas funcionais e que, possibilite o
acionamento dos equipamentos a uma distância não inferior a 05 (cinco) metros livres (sem obstáculos).
3.1.8. Os equipamentos deverão possibilitar o destravamento manual em casos de pane.
3.1.9. Os equipamentos deverão possibilitar a instalação das hastes em qualquer lado das cancelas.
4 – GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS
4.1. A Contratada deverá observar que, os locais de instalação das cancelas serão na Central de
Tratamento de Resíduos, Antigo Aterro e nos Pontos de Entrega Voluntária, devendo fornecer todas as
garantias para o perfeito funcionamento e certificando que, todos os equipamentos foram projetados e
construídos dentro dos critérios mais rigorosos para operação em ambiente extremamente agressivo,
principalmente quanto à incidência de poeira e precipitação pluviométrica.
4.2. A Contratada deverá fornecer garantia completa do equipamento de pelo menos 12 (doze) meses a
partir da data de entrega e instalação.
4.3. Durante o período de garantia, a empresa deverá reparar, corrigir ou substituir, à suas expensas, o(s)
equipamento(s) em que se verifique defeito de fabricação, instalação e/ou funcionamento, ou danos em
decorrência do transporte no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.
5 – CONDIÇÕES DE ENTREGA
5.1. Os equipamentos deverão ser originais de fábrica, não se admitindo, em hipótese alguma, produtos
recondicionados ou remanufaturados.
5.2. A Contratada deverá entregar os equipamentos novos e de primeiro uso comprovado.
5.3. Os equipamentos deverão ser entregues acondicionados em embalagens originais, lacradas e
apropriadas para o armazenamento, fazendo constar a descrição completa do produto incluindo: marca,
modelo, data de fabricação, validade, especificações dos motores e demais partes.
5.4. A Contratante, através da fiscalização, emitirá Ordem de serviço à Contratada para entrega e
instalação dos equipamentos, seguindo os seguintes procedimentos:
5.4.1. A Contratada deverá fornecer ao Contratante, no recebimento da Ordem de Serviço, as
especificações técnicas, com representação gráfica, das bases em concreto dos equipamentos a serem
instalados com todas as medidas, especificações e pontos de espera da parte elétrica, bem como, a
quantidade e as dimensões de seus cabeamentos elétricos.
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5.4.2. A Contratante fica responsável pela confecção das bases em concreto e pontos de esperas da parte
elétrica, de acordo com as especificações fornecidas pela Contratada.
5.4.3. Após a conclusão da base em concreto e da parte elétrica, a Contratante oficializará a Contratada, a
qual deverá encaminhar um técnico especializado para a devida instalação dos equipamentos e realização
dos testes de funcionalidades no prazo máximo de 30 (trinta) dias em todos os locais previstos, com
acompanhamento da fiscalização de campo da Contratante.
5.4.4. A instalação dos equipamentos a ser realizada pela Contratada compreende em:
a)

Transporte dos equipamentos até os locais previstos para instalação;

b)

Acompanhamento de técnico responsável para fixação dos equipamentos na base de concreto pré
montada pela Contratante;

c)

Instalação elétrica entre as pontas de espera das bases de concreto e os equipamentos;

d)

Instalação das hastes de alumínio;

e)

Configuração dos controles remotos com os equipamentos;

f)

Instalação de demais periféricos necessários para o devido funcionamento do equipamento;

g)

Testes de funcionalidade.

5.5. A entrega dos equipamentos deverá estar acompanhada do manual de instruções e da Nota Fiscal. No
recebimento dos mesmos será observada pela Contratante se os equipamentos entregues estão de acordo
com as especificações, podendo então, em caso de divergência com as especificações constantes neste
Termo de Referência, rejeitar o recebimento e os colocará à disposição da Contratada para sua
substituição no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.
5.6. Os equipamentos entregues e recebidos ficam sujeitos à substituição, pela Contratada, desde que
comprovada a existência de defeito, cuja verificação só se tenha tornado possível no decorrer de sua
utilização.
5.7. Os equipamentos deverão ser entregues e instalados nos locais previamente determinados conforme
item 6.1. deste Termo de Referência.
6 – LOCAIS DE ENTREGA E INSTALAÇÃO
6.1. Os locais para entrega e instalação dos equipamentos são:
6.1.1. 03 (três) equipamentos completos na Central de Tratamento de Resíduos – CTR, localizada na
Rodovia Estadual João Alves da Rocha Loures, PR 218 Km 176, Distrito de Maravilha, Londrina – PR.
6.1.2. 01 (um) equipamento completo no Ponto de Entrega Voluntária Nova Conquista, localizado no
encontro da Rua Capitão João Busse com Rua Pitágoras, Conjunto Habitacional Nova Conquista – Zona
Leste de Londrina.
6.1.3. 01 (um) equipamento completo no Ponto de Entrega Voluntária Vista Bela, localizado ao final
da Rua Aníbal Balarotti, Jardim Vista Bela – Zona Norte de Londrina.
6.1.4. 01 (um) equipamento completo no Antigo Aterro do Limoeiro localizado na Estrada Major
Aquiles Pimpão Ferreira s/n, a aproximadamente 500 (quinhentos) metros da cabeceira da pista do
Aeroporto Governador José Richa – Zona Leste de Londrina.
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7 – ACOMPANHAMENTOS DOS SERVIÇOS
7.1. 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.
7.2. O não atendimento das determinações e recomendações regulares emanadas da fiscalização da
CMTU-LD, encarregada do acompanhamento da execução do objeto, é uma das situações em que será
motivo de RESCISÃO CONTRATUAL.
7.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos fiscais nomeados deverão ser
solicitadas à Diretoria da CMTU-LD, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.
8 – VISITA TÉCNICA
8.1. A CMTU oferecerá ao licitante a possibilidade para a realização de visita técnica, objetivando
proporcionar o conhecimento das condições e do local da realização dos serviços.
8.1.1. A visita deverá ser realizada por representante da licitante, devidamente identificado na sua
apresentação mediante documento de identidade e declaração emitida pela empresa no qual representa,
que comprove a sua qualidade de representante legal, para conhecimento total do local onde será
executado os serviços.
8.1.2. Os licitantes que optarem em realizar a visita técnica deverão fazer agendamento prévio, até no
máximo 03 (três) dias anteriores à abertura da sessão pública, pelo endereço eletrônico opera@cmtu.info.
A CMTU encaminhará correspondência eletrônica confirmando a visita e o horário agendado no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da solicitação. Não recebendo comprovação de
agendamento neste prazo, a licitante deverá entrar em contato pelo telefone (43) 3379-7956, para
confirmação.
8.1.3. A visita técnica será acompanhada por um funcionário designado pela CMTU, terá saída da sede da
CMTU – sala da Diretoria de Operações, localizada na Rua Professor João Cândido nº 1213 – Centro,
Londrina (PR), local este, no qual deverão ser apresentados os documentos e a declaração descritos no
item 8.1.1.
9 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
9.1. Além das obrigações normais e técnicas especificadas no Termo de Referência, constituem obrigações
específicas da Contratada:
9.1.1. Iniciar a prestação dos serviços imediatamente após o recebimento da Ordem de Serviço expedida
pelo Fiscal do contrato nomeado, salvo em casos justificados e aceitos pela Contratante.
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. Implantar de forma adequada a planificação, a execução e a supervisão permanente dos serviços,
de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante,
mantendo sempre em perfeita ordem o local de realização dos serviços.
9.1.4. Executar os serviços em conformidade com a programação e orientação exigidas neste Termo de
Referência, primando pela eficiência e cordialidade, qualificando e orientando os seus empregados para
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que se comportem com postura profissional e apresentem padrões de eficiência e higiene compatíveis com
a prestação dos serviços especificados neste Termo.
9.1.5. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilidade e qualificação exigidas na licitação.
9.1.6. Executar os serviços em novos endereços, em caso de mudanças de local, na vigência do contrato.
9.1.7. Solucionar rapidamente reclamações recebidas/notificadas, tomando todas as medidas cabíveis para
a solução das falhas detectadas.
9.1.8. Utilizar, sob sua inteira responsabilidade, toda a competente e indispensável mão de obra,
devidamente habilitada e treinada, para a execução dos serviços contratados, correndo por sua conta o
cumprimento das obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e todas as outras previstas
nas normas legais pertinentes. Ficando ressalvado que, a inadimplência da Contratada para com estes
encargos não transfere a Contratante à responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto
do Contrato.
9.1.9. Operar com uma organização completa, independente e sem vínculo com a CMTU-LD, executando o
serviço, com pessoal de seu quadro funcional, em números suficientes, devidamente treinados e
habilitados e com registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social.
9.1.10. Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com o pessoal de sua
contratação, necessária à execução do contrato, com integral atendimento de toda a legislação que rege
os negócios jurídicos e que lhe atribua responsabilidade, com ênfase na tributária, cível, previdenciária,
trabalhista, acidente do trabalho e/ou outros assemelhados, bem como assistência médica e/ou outros
assemelhados, cedendo cópia de comprovação de quitação à CMTU-LD, sempre que necessário.
Igualmente, obriga-se a reembolsar à CMTU-LD todas as despesas que esta tiver decorrente de:
a)

Reconhecimento judicial de vínculo empregatício de empregados seus com a CMTU-LD;

b)

Reconhecimento judicial de solidariedade ou subsidiariedade da CMTU-LD, no cumprimento das
obrigações trabalhista e/ou previdenciárias Contratada;

c)

Indenização, inclusive a terceiros, em consequência de eventuais danos, pessoais e/ou materiais,
causados pela Contratada ou seus prepostos na execução de suas atividades.

9.1.11. Efetuar, regularmente, os recolhimentos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Previdência e Seguridade Social de seus empregados, apresentando os comprovantes mensalmente, à
fiscalização da CMTU-LD.
9.1.12. Cumprir rigorosamente o que preceitua a CLT e a jurisprudência dos tribunais trabalhistas em
relação ao pagamento dos direitos de seus funcionários, evitando qualquer espécie de atraso, sob pena de
aplicação de sanções administrativas. Salientando ainda que, não poderá ocorrer atraso de pagamentos
salariais ou de encargos trabalhistas sob o argumento de eventual atraso no pagamento deste contrato, e
tampouco invocar a corresponsabilidade do Contratante para tentar eximir-se destas obrigações.
9.1.13. Fornecer a seus empregados, uniformes completos e adequados ao tipo de serviço executado, de
modo que os mesmos se apresentem, diariamente, no melhor aspecto de higiene e limpeza, com crachá
de identificação, por ela subscrito, onde constará, explicitamente o nome do empregado com foto, nome
da empresa, cargo ocupado e seu número de registro na empresa. Estes uniformes deverão ter
identificação da Contratada.
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9.1.14. É vedado o uso de bermudas, sandálias, chinelos ou qualquer outro item do vestuário
incompatível com a execução dos serviços ou com o decoro da Instituição Contratante.
9.1.15. Promover a imediata substituição de seus funcionários em decorrência de faltas, férias,
afastamentos, greve, licenças entre outras ausências ou ainda, quando a Contratante julgar a atuação, a
permanência e/ou comportamento inadequados, prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina
da Contratante ou ao interesse do Serviço Público.
9.1.16. A Contratada não poderá em hipótese alguma, deixar ocorrer interrupção na prestação dos
serviços, devendo promover, no caso de ausência do funcionário, a sua imediata substituição no prazo
máximo de 2 (duas) horas do início da jornada de trabalho.
9.1.17. Encaminhar, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, comunicado sobre a
substituição de qualquer funcionário.
9.1.18. Responsabilizar-se pelo comportamento moral e profissional de seus empregados, respondendo,
integralmente, por quaisquer danos ou prejuízos comprovadamente por eles causados ao pessoal ou ao
patrimônio institucional ou material da CMTU-LD ou de terceiros, em face da execução dos serviços, objeto
do contrato.
9.1.19. Fornecer aos seus profissionais, sem repasse de qualquer ônus aos mesmos, acesso a telefone
celular durante o período de execução dos serviços, com a devida operadora que atenda a localidade das
instalações da Central de Tratamento de Resíduos – CTR e dos PEV’s.
9.1.20. Fornecer aos seus profissionais, sem repasse de qualquer ônus aos mesmos, os Equipamentos de
Proteção Individual – EPI exigidos pelas normas de Segurança e Medicina do Trabalho para tal atividade,
ministrando treinamento de utilização nos casos necessários, e obrigando o uso destes durante a
realização dos serviços.
9.1.21. Assumir todas as responsabilidades referentes aos atos de seus empregados, assim como a
responsabilidade civil e penal se houver. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou
pessoais ocasionados à Contratante e/ou a Terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, no
local de trabalho ou em razão deste.
9.1.22. Repor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer objeto da Contratante e/ou de
Terceiros que tenha sido danificado, roubado, furtado ou extraviado por seus empregados.
9.1.23. Treinar seus empregados em relação a boas práticas e formas de redução de desperdícios,
especialmente no que concerne à racionalização do consumo de energia e água.
9.1.24. Relatar, por escrito, à Fiscalização da Contratante toda e qualquer irregularidade observada nas
instalações onde houver a prestação dos serviços.
9.1.25. Não permitir que seus empregados executem quaisquer outras atividades durante o horário em
que estiver prestando os serviços à Contratante.
9.1.26. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento de seus
funcionários, caso haja acidente de trabalho.
9.1.27. Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, nos Anexos e na Proposta apresentada.
9.1.28. Esclarecer, no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, eventuais dúvidas, questionamentos e
indagações da CMTU-LD.
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10 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
10.1. Receber os serviços nas especificações e condições estabelecidos no Edital, nos Anexos e na
Proposta apresentada.
10.2. Fiscalizar os serviços nas especificações e condições dos itens objeto deste Termo, quanto ao
aspecto quantitativo e qualitativo, a serem prestados pela Contratada.
10.3. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos no Edital.
10.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas, defeitos ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
10.5. Prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.
10.6. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada junto a
terceiros, ainda que vinculados aos serviços, assim como por qualquer dano causado a terceiros por parte
dos empregados, prepostos e/ou subordinados da Contratada.
11 – PENALIDADES
11.1. O descumprimento das obrigações assumidas em razão desta licitação e das obrigações descritas no
contrato sujeitará a(s) licitante(s) adjudicatária(s), garantida a prévia defesa, às seguintes sanções:
11.1.1. Advertência;
11.1.2. Multa;
11.2. Pelo atraso injustificado na execução do objeto da licitação, será aplicada multa diária, limitado a 30
(trinta) dias, a partir dos quais será causa do cancelamento do contrato, tendo por base as seguintes
classificações, pelo atraso injustificado e/ou insuficiência:
a)

Penalidades Leves: 1,00 % (um por cento) sobre o valor total da Nota Fiscal de Serviços do mês de
referência da execução dos serviços;

b)

Penalidades Médias: 2,00 % (dois por cento) sobre o valor total da Nota Fiscal de Serviços do mês
de referência da execução dos serviços;

c)

Penalidades Graves: 3,00 % (três por cento) sobre o valor total da Nota Fiscal de Serviços do mês
de referência da execução dos serviços.

11.3.

Multa de 10,0% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação devidamente

atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/1993, na
hipótese de recusa injustificada da licitante vencedora em celebrar o termo contratual, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, caracterizando inexecução total das obrigações
acordadas.
11.4.

As sanções de multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais, facultada a

defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da notificação.
11.5.

Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na execução do serviço

advier de caso fortuito ou de força maior.
11.6.

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
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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;
11.8.

Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o termo de

contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração Municipal, pelo prazo
de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações
legais.
11.9.

A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras,

previstas na Lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e
danos causados à CMTU-LD.
11.10. Contar-se-á o prazo a partir do término da data fixada para a execução contratual, ou após o prazo
concedido às correções, quando o objeto licitado estiver em desacordo com as especificações requeridas. A
partir do trigésimo primeiro dia de atraso na execução o objeto não será mais recebido, salvo se houver a
apresentação de justificativa com documentos comprobatórios que seja devidamente aceita pela CMTU-LD.
No caso do não aceite da justificativa, a CMTU-LD poderá convocar os classificados remanescentes para
prestação dos serviços.
11.11. As penalidades a serem classificadas conforme o inciso 11.2. serão observadas no QUADRO 1 –
DAS PENALIDADES DE CAMPO.
QUADRO 1 – DAS PENALIDADES DE CAMPO
Permitir a presença de empregado não uniformizado ou com uniforme
manchado, sujo, mal apresentável e sem crachá de identificação.
Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo como por caráter
permanente, deixando de providenciar à recomposição complementar em
tempo hábil.
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os
serviços contratuais.

Média
Média
Grave

Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes.

Grave

Utilizar as dependências da Contratante para fins diversos do objeto do
contrato.

Grave

Recusar-se a executar serviço determinado pela Fiscalização/gestão, sem
motivo justificado.

Grave

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

Grave

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

Média

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

Média
Grave
Grave
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Não Substituir, sempre que exigido pela Contratante, qualquer empregado
cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam considerados
contrários ao interesse público.
Permitir o descarte irregular dentro ou nas imediações dos Postos de
Trabalhos.

Grave
Grave

Não Cumprir o horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela
fiscalização.

Grave

Não Cumprir determinação
fiscalização em tempo hábil.

Média

formal

ou

instrução

complementar

da

Não Efetuar a reposição de funcionários faltosos.

Grave

Deixar de Entregar o uniforme e EPIs aos funcionários de acordo com o
estabelecido no Termo de Referência e Contrato.
Deixar de efetuar a reposição da mão de obra nos postos, em caráter
imediato, em caso de eventual ausência, não sendo permitida a prorrogação
da jornada de trabalho (dobra).

Grave
Média

Não tratar com urbanidade as pessoas.

Média

Retirar qualquer item depositado nas instalações do posto.

Grave

Permitir que pessoa não autorizada desempenhe atribuição que seja de sua
responsabilidade.

Grave

Tolerar que seus funcionários procedam de forma desidiosa.

Grave

Utilizar recursos materiais da repartição em serviços ou atividades
particulares.

Grave

Permitir que pessoas não autorizadas adentrem ao local.

Grave

Deixar de registrar quem quer que adentre ao local, a qualquer pretexto.

Grave

Permitir a subcontratação, a cessão ou transferência, total ou parcial, do
objeto contratual a terceiros.

Grave

11.12. Observações: As penalidades acima descritas, não prejudicam a aplicação de outras penalidades a
que a empresa esteja sujeita pelo não cumprimento das obrigações contratuais ou execução insatisfatória
dos serviços, nos termos previstos em lei.
Responsável pela Aprovação

Gerência da Área

Alexandre Fujita

Ricardo A. Ferreira

Diretor de Operações - CMTU-LD

Gerente de Resíduos CMTU-LD

Responsável pela Revisão

Responsável pela Elaboração

Cristiano L. Bragatto Rodrigues

Alexandre Zuliani

Assessor Técnico – CMTU-LD

Coordenador de Destinação Final – CMTU-LD

ANEXO II
DO CREDENCIAMENTO E APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DA PROPOSTA COMERCIAL E DA
HABILITAÇÃO
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1. DO CREDENCIAMENTO
1.1. Para o credenciamento, deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a)

Tratando-se de microempresa e empresas de pequeno porte, para usufruir do tratamento
diferenciado concedido pela Lei Complementar nº 123/2006, estas deverão apresentar:
a.1. Certidão expedida pela Junta Comercial, conforme consta no art. 8º da Instrução
Normativa DNRC nº 103/2007; ou
a.2. No caso em que a sociedade não for registrada na Junta Comercial, a mesma poderá
apresentar Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou
Declaração de Enquadramento, expedida pelo Cartório da sede da ME ou EPP, com
expressa menção à Lei Complementar 123/06;

b)

Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de
registro comercial, registrado na Junta Comercial ou outro órgão competente de acordo com a
legislação aplicável, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura;

c)

Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual
constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos, desistir de
sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do
correspondente documento, dentre os indicados no inciso anterior, que comprove os poderes
do mandante para a outorga. O modelo da presente encontra-se no Anexo III deste Edital.

§1º - As certidões elencadas no subitem “a”, deverão 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 deverá 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 empresa licitante credenciada, sendo que
cada um deles poderá representar apenas uma única empresa licitante.
1.2.3. A ausência do representante, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da
empresa licitante por ele representado, salvo autorização expressa do(a) Pregoeiro(a).
1.3 Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe de Pregão e juntados ao processo
administrativo.
1.4. Não haverá impedimento de credenciamento de empresas que não se enquadrem como
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, porém sua participação na fase de lances verbais estará
condicionada a inexistência de no mínimo de 03 (três) Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
devidamente credenciadas.
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1.5. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que tenha apresentado proposta, mas não esteja
devidamente representada, terá sua proposta acolhida, porém não poderá participar das rodadas de lances
verbais.
1.6. Só será aberto o envelope contendo a proposta comercial da empresa regularmente credenciada, nos
termos deste edital.
1.7. Os envelopes contendo as propostas comerciais e os envelopes contendo a documentação de
habilitação deverão ser entregues fechados (e indevassáveis) na data e horário previsto no preâmbulo
deste Edital e, na seguinte forma:
2. DA PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE 1)
2.1. O envelope 1 (um) da licitação deverá conter a proposta comercial, elaborada considerando os
seguintes requisitos:
a)

Ser preenchida, sem emendas, entrelinhas, ressalvas ou borrões que possam prejudicar a sua
inteligência e autenticidade, por meio mecânico ou em papel com timbre do licitante;

b)

Conter identificação do licitante constando número do CNPJ, telefone e e-mail;

c)

Conter preço do lote, preço unitário e total para cada item proposto, devendo incluir todas as
despesas com frete, mão de obra para efetuar a descarga, embalagem, impostos e todos os
demais encargos e tributos pertinentes;

d)

Condições de pagamento: de acordo com o disposto neste Edital;

e)

Condição de entrega e/ou de prestação dos serviços: de acordo com o disposto neste Edital;

f)

Prazo de entrega/execução/vigência contratual: de acordo com o disposto neste Edital;

g)

Validade da proposta: de acordo com o disposto neste Edital;

h)

Conter assinatura do representante da pessoa jurídica licitante;

i)

Conter dados bancários para pagamento (Agência, tipo de operação e nº conta);

2.2. A omissão e não o preenchimento de forma diversa das transcritas neste Edital, da indicação na
proposta dos incisos “d”, “e”, “f”, “g” e “i” não acarretará na desclassificação da proposta, mas implicará na
aceitação, por parte dos licitantes, das condições estabelecidas neste Edital.
2.3. A Proposta comercial deverá estar devidamente assinada pelo responsável legal da empresa,
contendo Nome Legível e cargo que ocupa na empresa, ou assinada durante a própria sessão pública, pelo
representante legal ou procurador, sob pena de não aceitação por parte do pregoeiro (a).
2.4. O envelope deverá ser apresentado lacrado e identificado no seu exterior da seguinte forma:







RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE
PREGÃO Nº PP-......./2019-FUL
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA COMERCIAL
ENTREGA DO ENVELOPE: (Colocar o horário máximo permitido para entrega).
ABERTURA DO ENVELOPE: (Colocar a data e horário da abertura).
OBJETO: Descrever o objeto constante do presente Edital.

3. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE 2)
3.1 O envelope 2 (dois) da licitação deverá conter os documentos necessários à habilitação neste certame,
sendo obrigatória a apresentação:
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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, documento com 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;
IV. Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
V.

Certificado de regularidade do FGTS-CRF;

VI. 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;
VII. Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, através da apresentação de Certidão
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN;
VIII. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;
IX. Prova de regularidade com o Município de Londrina, devendo ser comprovada a regularidade
junto aos cadastros mobiliário e imobiliário, emitida junto ao endereço eletrônico:
http://www1.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=2093.
Inclusive no caso em que o licitante tenha sede ou domicílio em outro Município;
X.

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal relativa a sede ou domicílio do licitante,
devendo ser comprovada a regularidade junto aos cadastros mobiliário e imobiliário;

XI. Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal,
podendo ser utilizado o modelo constante do Anexo de Modelos deste edital;
XII. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual E municipal relativo ao
domicílio ou sede da empresa proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto desta Licitação;
XIII. Certidão negativa de Falência ou Concordata, 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;
3.2. Ficam dispensadas a apresentação das documentações exigidas nos incisos I, II e III, caso tenham
sido apresentadas na fase de credenciamento.
3.3. O envelope deverá ser apresentado lacrado e identificado no seu exterior da seguinte forma:





RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE
PREGÃO Nº PP-......./2019-FUL
ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
OBJETO: Descrever o objeto constante do presente Edital.

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, publicação em órgão da imprensa oficial, bem como apresentados cópia simples, juntamente
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com os originais, para autenticação pelo pregoeiro na sessão. A aceitação das certidões, quando emitidas
através da Internet, fica condicionada à verificação de sua validade e são dispensadas de autenticação.
4.1.2. No caso de apresentação de cópia simples, juntamente com o original, para autenticação pelo
pregoeiro na sessão, conforme previsto no item 4.1 deste anexo, as cópias deverão estar dentro dos
envelopes (1 e 2), conforme o caso, e os documentos originais com o representante da empresa na sessão
pública.
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. Para fins do disposto no inciso IX do item 3 deste Anexo, define-se como estabelecimento, qualquer
local onde são exercidas atividades inscritas no Cadastro Municipal de Contribuintes de Londrina (artigo
108 da Lei Municipal nº 7303/97 – Código Tributário Municipal). A falsa declaração do licitante, para fins
do disposto no mesmo inciso, implicará na sua desclassificação no procedimento administrativo
competente, além das implicações da legislação penal.
4.6. Caso a licitante seja a matriz, todos os documentos apresentados deverão estar em nome da matriz.
Caso seja a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria
natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja
validade abranja todos os estabelecimentos da empresa.
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ANEXO III
MODELOS SUGERIDOS
(Declarações e Procurações)
1. DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;
DECLARAÇÃO

O(A) licitante __________________________________________, com domicílio (ou sede) na cidade de
_______________________,
através

de

estado

seu(sua)

___________________,

representante

legal

endereço

(no

caso

_______________________
de

pessoa

jurídica)

_______________________________, DECLARA, sob as penas da lei e para os fins do Edital de Pregão
Presencial nº ______/2019-FUL, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e, entrega,
juntamente com a presente, o envelope contendo a indicação do objeto e preços oferecidos, além do
envelope contendo as documentações habilitatórias do referido Edital.
Por ser verdade, firmo(amos) a presente.
Local e data.

Assinatura
Nome do(a) Representante Legal

2. DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(nome/razão social) ........................., inscrita no CNPJ Nº ............................ por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr(a) ......................................... portador (a) da Cédula de Identidade nº
.........................................

e

CPF

nº

........................................,

DECLARA,

sob

as

sanções

administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresas ou empresa de pequeno porte nos
termos de legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da
lei Complementar nº 123/06.
Local e data.
Assinatura
Nome do Proponente ou Representante Legal

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 089/2019-FUL
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 450/2019-FUL

33 de 39

3. PROCURAÇÃO
PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito, a EMPRESA
“_____________________”, com sede na Rua _____________________, n.º______, devidamente inscrita
no CNPJ sob n.º __________________________, representada, neste ato, por seu sócio-gerente
Sr.__________________________, brasileiro, estado civil, profissão, residente e domiciliado nesta cidade,
nomeia e constitui seu representante, o Sr._________________________,

estado civil, profissão,

portador da cédula de identidade RG n.º__________________, e do CPF n.º ___________________, a
quem são conferidos poderes para representar a empresa outorgante no Pregão n.º -______/2019-FUL,
instaurado pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização – CMTU-LD, em especial para firmar
declarações e atas, apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais, negociar os valores
propostos, interpor ou desistir da interposição de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame acima indicado.
Local e data.
Assinatura do responsável pela outorga

OBS.: EM SE TRATANDO DE INSTRUMENTO PARTICULAR, RECONHECER FIRMA DA(S) ASSINATURA(S).

4. DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, ART. 7º DA CF.

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no Pregão n.º ______/2019-FUL, junto a CMTULD, 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
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ANEXO – IV
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº xxx/2019-FUL
O MUNICÍPIO DE LONDRINA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na
Avenida Duque de Caxias, n.º 635, Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.771.477/0001-70, por
intermédio do FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE LONDRINA – FUL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
12.195.823/0001-07, representado por sua gestora, a COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
URBANIZAÇÃO CMTU-LD, sociedade de economia mista do Município de Londrina, instituída pela Lei
Municipal nº 5.496/93 e alterações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 86.731.320/0001-37, com sede na
cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Rua Professor João Cândido nº 1.213, Centro, neste ato
representada por seu Diretor-Presidente, Marcelo Baldassarre Cortez e por seu Diretor AdministrativoFinanceiro, Marcio Tokoshima, doravante denominada, simplesmente CMTU-LD, resolve, em face das
propostas apresentadas no Pregão Presencial n.º xxx/2019-FUL, REGISTRAR O PREÇO da empresa
xxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ/MF sob o n° xxxxxxxxxx, estabelecida à Rua xxxxxxxxxx, bairro xxxxxxxxxx,
Cidade/Estado, neste ato representada pelo Sr. xxxxxxxxxx, inscrito no CPF/MF sob nº xxxxxxxxxx e
Identidade nº xxxxxxxxxx, doravante denominada FORNECEDORA, sujeitando-se as partes ao edital de
licitação do Registro de Preço do Pregão Presencial n.º xxx/2019-FUL, às determinações das Leis nsº
8.666/93, 10.520/02, Decreto nº 7.892/2013 e legislação complementar vigente e pertinente à matéria e
às seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1.
ITEM

Registro de preço para eventual aquisição e instalação de cancelas automáticas.
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

QTDE

UND

MARCA

PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

x
CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL DE ENTREGA E DOS PRAZOS
2.1. Os locais para entrega e instalação dos equipamentos, conforme descritos no item 2 deste edital, são:
I.

03 (três) equipamentos completos na Central de Tratamento de Resíduos – CTR, localizada na
Rodovia Estadual João Alves da Rocha Loures, PR 218 Km 176, Distrito de Maravilha, Londrina –
PR.

II.

01 (um) equipamento completo no Ponto de Entrega Voluntária Nova Conquista, localizado no
encontro da Rua Capitão João Busse com Rua Pitágoras, Conjunto Habitacional Nova Conquista –
Zona Leste de Londrina.

III.

01 (um) equipamento completo no Ponto de Entrega Voluntária Vista Bela, localizado ao final da
Rua Aníbal Balarotti, Jardim Vista Bela – Zona Norte de Londrina.

IV.

01 (um) equipamento completo no Antigo Aterro do Limoeiro localizado na Estrada Major Aquiles
Pimpão Ferreira s/n, a aproximadamente 500 (quinhentos) metros da cabeceira da pista do
Aeroporto Governador José Richa – Zona Leste de Londrina.

2.2. O prazo para entrega dos produtos será de no máximo 30 (trinta) dias corridos, a contar da data
do recebimento pelo fornecedor da ordem de serviço, que pode ser encaminhada por e-mail, fax,
pessoalmente no estabelecimento da contratada ou outro meio idôneo.
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2.3. Caso o encaminhamento que trata o item 2.2 seja para o e-mail oficial da empresa, o prazo de
entrega começará a correr no dia útil seguinte, independentemente de resposta confirmando o
recebimento.
2.3.1. Considera-se e-mail oficial aquele fornecido na Proposta Comercial;
2.4. O recebimento do objeto da presente Ata de Registro de Preços será feito estritamente de acordo
com o estabelecido no Edital e Anexos do Pregão Presencial n.º xxx/2019-FUL.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO
3.1. A CMTU-LD pagará à FORNECEDORA o valor unitário registrado por item, multiplicado pela
quantidade solicitada e após recebimento definitivo, que constará da nota de empenho e/ou pedido de
compra.
3.2. O pagamento será efetuado conforme o disposto no Edital e Anexos do Pregão Presencial n.º
xxx/2019-FUL.
3.3. Estão incluídos no preço unitário todos os impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transporte, as quais correrão por conta da
FORNECEDORA.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 As aquisições advindas do presente certame correrão por conta das dotações orçamentárias do FUL, a
seguir especificadas e outras fontes dotações e/ou fonte de recursos que estiverem consignadas no
orçamento à data da aquisição/emissão do empenho:


50.010.18.452.0021-2108. 3.3.90.30.28.00 – Fonte 00511

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA VALIDADE DA
PROPOSTA COMERCIAL
5.1. A vigência da ata será de 12 (doze) meses contados a partir da publicação da mesma no Jornal
Oficial do Município de Londrina.
5.2. Os materiais/serviços serão adquiridos de forma parcelada, conforme a necessidade da CMTU-LD e
mediante requisição emitida pela área responsável, que realizará o Pedido de Compra via FAX, correio
eletrônico ou pessoalmente no estabelecimento da empresa;
5.3. A CMTU-LD reserva-se ao direito de adquirir a totalidade dos materiais/serviços ou parte deste.
5.4. As quantidades da ata de registro de preços são estimativas e poderão ser ampliadas quando da
necessidade da CMTU-LD, mediante justificativa da autoridade superior da Diretoria solicitante e retificada
pela Diretoria Administrativa/Financeira e Diretor Presidente, respeitado o limite disposto no Art. 65, § 1º
da Lei federal 8.666/93O aumento da demanda deverá ser acordado expressamente com o detentor da ata
e publicado através de ATA COMPLEMENTAR, desde que esteja dentro do prazo de vigência da mesma.
5.5. A FORNECEDORA deverá se responsabilizar pela logística reversa do objeto licitado, sempre que o
mesmo se enquadrar no rol de materiais previstos no Art. 33 da Lei Federal 12.305/2010, devendo a
mesma arcar com os custos provenientes deste serviço.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA
6.1. A FORNECEDORA compromete-se a entregar os produtos e prestar os serviços, objeto deste registro
de Preços, de acordo com as especificações constantes no Edital e Anexos do Pregão Presencial n.º
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xxx/2019-FUL em consonância com a proposta apresentada, bem como cumprir o prazo de fornecimento e
quantidades solicitadas, nos termos da Cláusula Segunda do presente instrumento.
6.2. Verificar, frequentemente, seu e-mail oficial e comunicar, por escrito, qualquer alteração neste e-mail.
6.3. Iniciar a prestação dos serviços imediatamente após o recebimento da Ordem de Serviço expedida
pelo Fiscal do contrato nomeado, salvo em casos justificados e aceitos pela Contratante.
6.4. 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.
6.5. Implantar de forma adequada a planificação, a execução e a supervisão permanente dos serviços, de
forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante,
mantendo sempre em perfeita ordem o local de realização dos serviços.
6.6. Executar os serviços em conformidade com a programação e orientação exigidas neste Termo de
Referência, primando pela eficiência e cordialidade, qualificando e orientando os seus empregados para
que se comportem com postura profissional e apresentem padrões de eficiência e higiene compatíveis com
a prestação dos serviços especificados neste Termo.
6.7. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilidade e qualificação exigidas na licitação.
6.8. Executar os serviços em novos endereços, em caso de mudanças de local, na vigência do contrato.
6.9. Solucionar rapidamente reclamações recebidas/notificadas, tomando todas as medidas cabíveis para a
solução das falhas detectadas.
6.10. Utilizar, sob sua inteira responsabilidade, toda a competente e indispensável mão de obra,
devidamente habilitada e treinada, para a execução dos serviços contratados, correndo por sua conta o
cumprimento das obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e todas as outras previstas
nas normas legais pertinentes. Ficando ressalvado que, a inadimplência da Contratada para com estes
encargos não transfere a Contratante à responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto
do Contrato.
6.11. Operar com uma organização completa, independente e sem vínculo com a CMTU-LD, executando o
serviço, com pessoal de seu quadro funcional, em números suficientes, devidamente treinados e
habilitados e com registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social.
6.12. Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com o pessoal de sua
contratação, necessária à execução do contrato, com integral atendimento de toda a legislação que rege
os negócios jurídicos e que lhe atribua responsabilidade, com ênfase na tributária, cível, previdenciária,
trabalhista, acidente do trabalho e/ou outros assemelhados, bem como assistência médica e/ou outros
assemelhados, cedendo cópia de comprovação de quitação à CMTU-LD, sempre que necessário.
Igualmente, obriga-se a reembolsar à CMTU-LD todas as despesas que esta tiver decorrente de:
a) Reconhecimento judicial de vínculo empregatício de empregados seus com a CMTU-LD;
b) Reconhecimento judicial de solidariedade ou subsidiariedade da CMTU-LD, no cumprimento
das obrigações trabalhista e/ou previdenciárias Contratada;
c) Indenização, inclusive a terceiros, em consequência de eventuais danos, pessoais e/ou
materiais, causados pela Contratada ou seus prepostos na execução de suas atividades.
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6.13. Efetuar, regularmente, os recolhimentos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Previdência
e Seguridade Social de seus empregados, apresentando os comprovantes mensalmente, à fiscalização da
CMTU-LD.
6.14. Cumprir rigorosamente o que preceitua a CLT e a jurisprudência dos tribunais trabalhistas em
relação ao pagamento dos direitos de seus funcionários, evitando qualquer espécie de atraso, sob pena de
aplicação de sanções administrativas. Salientando ainda que, não poderá ocorrer atraso de pagamentos
salariais ou de encargos trabalhistas sob o argumento de eventual atraso no pagamento deste contrato, e
tampouco invocar a corresponsabilidade do Contratante para tentar eximir-se destas obrigações.
6.15. Fornecer a seus empregados, uniformes completos e adequados ao tipo de serviço executado, de
modo que os mesmos se apresentem, diariamente, no melhor aspecto de higiene e limpeza, com crachá
de identificação, por ela subscrito, onde constará, explicitamente o nome do empregado com foto, nome
da empresa, cargo ocupado e seu número de registro na empresa. Estes uniformes deverão ter
identificação da Contratada.
6.16. É vedado o uso de bermudas, sandálias, chinelos ou qualquer outro item do vestuário incompatível
com a execução dos serviços ou com o decoro da Instituição Contratante.
6.17. Promover a imediata substituição de seus funcionários em decorrência de faltas, férias,
afastamentos, greve, licenças entre outras ausências ou ainda, quando a Contratante julgar a atuação, a
permanência e/ou comportamento inadequados, prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina
da Contratante ou ao interesse do Serviço Público.
6.18. A Contratada não poderá em hipótese alguma, deixar ocorrer interrupção na prestação dos serviços,
devendo promover, no caso de ausência do funcionário, a sua imediata substituição no prazo máximo de 2
(duas) horas do início da jornada de trabalho.
6.19. Encaminhar, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, comunicado sobre a
substituição de qualquer funcionário.
6.20. Responsabilizar-se pelo comportamento moral e profissional de seus empregados, respondendo,
integralmente, por quaisquer danos ou prejuízos comprovadamente por eles causados ao pessoal ou ao
patrimônio institucional ou material da CMTU-LD ou de terceiros, em face da execução dos serviços, objeto
do contrato.
6.21. Fornecer aos seus profissionais, sem repasse de qualquer ônus aos mesmos, acesso a telefone
celular durante o período de execução dos serviços, com a devida operadora que atenda a localidade das
instalações da Central de Tratamento de Resíduos – CTR e dos PEV’s.
6.22. Fornecer aos seus profissionais, sem repasse de qualquer ônus aos mesmos, os Equipamentos de
Proteção Individual – EPI exigidos pelas normas de Segurança e Medicina do Trabalho para tal atividade,
ministrando treinamento de utilização nos casos necessários, e obrigando o uso destes durante a
realização dos serviços.
6.23. Assumir todas as responsabilidades referentes aos atos de seus empregados, assim como a
responsabilidade civil e penal se houver. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou
pessoais ocasionados à Contratante e/ou a Terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, no
local de trabalho ou em razão deste.
6.24. Repor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer objeto da Contratante e/ou de
Terceiros que tenha sido danificado, roubado, furtado ou extraviado por seus empregados.
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6.25. Treinar seus empregados em relação a boas práticas e formas de redução de desperdícios,
especialmente no que concerne à racionalização do consumo de energia e água.
6.26. Relatar, por escrito, à Fiscalização da Contratante toda e qualquer irregularidade observada nas
instalações onde houver a prestação dos serviços.
6.27. Não permitir que seus empregados executem quaisquer outras atividades durante o horário em que
estiver prestando os serviços à Contratante.
6.28. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento de seus
funcionários, caso haja acidente de trabalho.
6.29. Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, nos Anexos e na Proposta apresentada.
6.30. Esclarecer, no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, eventuais dúvidas, questionamentos e
indagações da CMTU-LD.
6.31. A FORNECEDORA efetuará, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, as correções de defeitos, falhas e/ou
imperfeições de quaisquer naturezas, detectadas pelo gestor, co-gestor ou os seus Substitutos Legais,
responsabilizando-se pelas despesas com o transporte de coleta e entrega do material defeituoso.
6.32. Manter, durante a vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações
exigidas na licitação no Edital e Anexos do Pregão Presencial n.º xxx/2019-FUL.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CMTU-LD
7.1. Promover a fiscalização dos materiais objeto desta Ata, quanto ao aspecto quantitativo e qualitativo, a
serem fornecidos e entregues pela FORNECEDORA;
7.2. Registrar os defeitos, falhas e/ou imperfeições, detectadas e imediatamente comunicar à contratada;
7.3. Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela FORNECEDORA;
7.4. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de negociação de preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades por descumprimento ao
pactuado neste termo.
7.5. Consultar a FORNECEDORA quanto ao interesse no fornecimento do objeto registrado nesta Ata a
outros órgãos da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata de Registro
de Preços;
7.6. Efetuar pagamento à FORNECEDORA de acordo com a forma e prazo estabelecidos na Cláusula
Terceira deste instrumento.
CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
8.1. A FORNECEDORA poderá ter seu registro cancelado, por iniciativa da Administração, quando:
8.1.1. Não cumprir as exigências no Edital e Anexos do Pregão Presencial n.º xxx/2019-FUL e as
condições da presente Ata de Registro de Preços;
8.1.2. Recusar-se a não assinar o contrato, quando for o caso, no prazo estabelecido, salvo por motivo
devidamente justificado e aceito pela Administração;
8.1.3. Der causa à rescisão administrativa decorrente desta Ata de Registro de Preços;
8.1.4. Não manutenção das condições de habilitação e compatibilidade;
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8.1.5. Não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação, face às razões de
interesse público, devidamente justificados.
8.2. Por iniciativa da própria FORNECEDORA, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a
impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, em função de fato
superveniente, aceito pela Administração, que comprovadamente venha a comprometer a execução desta
Ata.
8.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado
nos autos do processo n.º xxx/2019-FUL, com decisão fundamentada da Presidência desta CMTU-LD.
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES
9.1. Na hipótese de se verificar atraso no fornecimento do objeto desta Ata de Registro de Preços ou na
sua substituição, quando o fornecimento ocorrer fora das especificações e/ou condições predeterminadas,
ficará a FORNECEDORA sujeita, garantida a prévia e ampla defesa em regular processo administrativo, às
penalidades constantes no Edital e Anexos do Pregão Presencial n.º xxx/2019-FUL;
9.2. Poderão ser aplicadas, ainda, as demais cominações previstas nos Decretos nº 3.555/2000,
3.931/2001 e 4.342/2002 e, subsidiariamente, na Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DEZ – DO FORO
10.1. Elegem as partes, o foro da Comarca de Londrina, Estado do Paraná, como o único competente, por
mais privilegiado que outro possa parecer, para nele serem dirimidas as dúvidas e questões oriundas do
presente contrato.
CLÁUSULA ONZE – DOS ANEXOS
11.1. São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o Edital e Anexos do
Pregão Presencial n.º xxx/2019-FUL e a proposta da FORNECEDORA.
CLÁUSULA DOZE – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. A existência da presente Ata de Registro de Preços não obriga esta CMTU-LD a firmar futuras
solicitações;
E, por estarem justos e acordados, foi a presente Ata de Registro de Preços confeccionada em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, que vai subscrito pela CMTU-LD e pela FORNECEDORA, para que este
documento produza todos os efeitos legais e jurídicos.
Londrina, XX de XXXXXX de 2019.
ASSINATURAS
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