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1. EDITAL DE CREDENCIAMENTO - DECORA~Ao NATALINA. 

1.1. A Companhia Municipal de Transito e Urbanizagao - CMTU-LD, torna publico, para conhecimento de quem possa 

interessar, que recebera, na sede da CMTU-LD, situada na Rua Professor Joao Candido, 1213 - Centro, Londrina - PR, 

CEP 86010- 001 , PROPOSTAS PARA INSTALA<;AO DE DECORA<;AO NATALINAS EM ESPA<;OS PUBLICOS, ate 

28 de Novembro de 2022, nos termos da Lei Municipal nO 10.966/2010 (Lei Cidade Limpa), De~reto Municipal n° 817, 

de 10 de Julho de 2017. 

1.2. 0 presente Edital se submete aos ditames da Lei Organica do Municipio, Lei Federal n° 8.666/93 (Lei de 

Licitagoes), Lei Federal n° 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), Lei Municipal n° 11.468/2011 .e alteragoes subsequentes 

(C6digo de Posturas do Municipio de Londrina), Lei Municipal nO 5.496/1993 (Lei de Constituigao da CMTU-LD), Lei 

Municipal nO 10.966/2010 (Lei Cidade Limpa), Decreto Municipal n° 817, de 10 de Julho de 2017, e outras normas que 

regulam 0 ordenamento juridico urbanistico do Municipio. 

1.3. 0 Edital estara disponivel no Quadro de Editais da Companhia Municipal de Transito e Urbanizagao, situada na 

Rua Professor Joao Candido, 1213 - Centro, Lon.drina - PR, bem como no site: http://cmtu.londrina.pr.gov.br/.Maiores 

informagoes poderao ser obtidas no telefone (43) 3379-7985. 

2. DO OBJETO. 0 Programa Boa Praga de NATAL e um projeto de parceria entre 0 Municipio de Londrina, atraves da 

Companhia Municipal de Transito e Urbanizagao - CMTU-LD, e a iniciativa privada, com intuito de promover a 

decoragao de natal de areas publicas no Municipio. Poderao aderir ao Programa Boa Praga de NATAL, quaisquer 

pessoas fisicas ou juridicas, incluindo entidades da sociedade civil , associagoes de 'moradores, sociedade de amigos 

de bairro , interessadas em participar do Programa Boa Praga de NATAL, para manutengao e implantagao de decoragao 

natalina nas areas publicas, assim entendidos os parques, pragas, rotat6rias, canteiros, jardins e outras areas passiveis 

de decoragao. 0 adotante procedera as obras e servigos de benfeitorias das areas adotadas, e as mantera limpas e em 

perfeitas condigoes de uso para a comunidade, e, em contrapartida, de acordo com 0 tamanho da area, permitir-se-a a 

colocagao de placas indicativas da parceria fi 'r'l8da, nos pad roes previstos na legislagao municipal. Alem da 

valorizagao da marca da empresa, este programa c\ >ntribuira para 0 embelezamento da cidade na epoca de NATAL e 0 

incremento da qualidade de vida e economia do municipio, pOis estando estes espagos bem cuidados e decorados, a 

comunidade passara a frequentar mais os ambientes, tornando-se em atragao turistica. As parcerias auxiliam na 

criagao de uma consci€!ncia ecol6gica, a partir da responsabilidade com a manutengao do espago publico. Qualquer 

empresa (industria , comercio, prestador de servigos), escola, associagao de bairros, pessoa fisica , ONG, condominios, 

dentre outros podem adotar um espago publico. Toda pessoa , fisica ou juridica, que tiver uma area verde sob seus 

cuidados, tera 0 direito de associar seu nome, de sua empresa ou estabelecimento comercial , a uma boa causa. 
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3.1. A instalayao e manutenyao da decorayao nalalina, por pessoas fisicas ou juridicas, de areas publicas far-se-a 

atraves do Programa Boa Praya de NATAL, mediante Termo de Cooperayao firmado com 0 Municipio de Londrina, por 

meio da CMTU-LO, conforme Minuta de Termo de Cooperayao constante no Anexo II deste Edital. 

3.2. Firmado 0 Termo de Cooperayao, sera permitida a instalayao de placas indicativas da parceria celebrada entre a 

CMTU-LO e 0 entao Adotante, e as eventuais empresas parceiras, conforme modelos do Anexo VI. 3.3. A instalayao da 

placa indicativa da parceria devera observar os criterios e modelos especificados no Oecreto Municipal n° 817, de 10 de 

Julho de 2017, e dependera da area e/ou extensao do local. 

3.3.1. Em se tratando de canteiros: 

3.3.1.1. com ate 8 (oito) metros de largura: 1 (uma) placa indicativa modele 002 dupla face a cad a 100 (cem) n etros 

lineares de comprimento, com distancia minima de 100 (cem) metros entre as placas. 

3.3.1.2. com mais de 8 (oito) metros de largura: ate 2 (duas) placas indicativas modele 002 dupla face , a cada 100 

(cem) metros lineares de comprimento, sendo uma placa em cada lateral do canteiro. Cada conjunto de placas devera 

obedecer a uma distancia minima de 100 (cem) metros de outro conjunto ou placa. 

3.3.2. Em se tratando de rotat6rias: ate 1 (uma) placa modele 002 voltada para cada via confluente; ou 1 (uma) (mica 

placa modelo 003 dupla face , em qualquer caso, desde que nao comprometa a visibilidade e a seguranya do transito 

no local. 

, 
3.3.3. Em se tratando de parques, prayas, areas verdes e demais logradouros publicos: 3.3.3.1. areas de ate 750 m2 

(setecentos e cinquenta metros quadrados): 1 (uma) placa indicativa modelo 001 , 002 ou 003 dupla face; 

3.3.3.2 . areas superiores a 750 m2 (setecentos e cinquenta metros quadrados) e de ate 1500 m2 (um mil e quinhentos 

metros quadrados): ate 2 (duas) placas indicativas modele 001 , 002 ou 003 dupla face; 

3.3.3.3. areas superiores a 1500 m2 (um mil e quinhentos metros quadrados) : 2 (duas) placas indicativas model os 001, 

002 ou 003 dupla face , mais 1 (uma) placa indicativa modelos 001 , 002 ou 003 dupla face para cada 1500 m2 (um mil 

e quinhentos metros quadrados) . 

3.4. No calculo utilizado para a definiyao do numero de placas a serem afixadas nos locais adotados, quando 0 valor 

resultante for um numero decimal , arredondar-se-a para mais. 

3.5. Sera facultada ao Adotante a indicayao, nas placas de que trata este item, das eventuais parcerias adicionais por 

ele estabelecidas para a consecuc;ao dos objetivos estipulados pelo Termo de Cooperac;ao. 

3.6. Os locais disponibilizados para adoc;ao, poderao ser subdivididos pelo proponente, desde que a area nao seja 

inferior a 100 (cem) metros linea res. 
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3.7. Eventuais areas, nao poderao ser adotadas no caso desta ja terem side adotadas anteriormente por outra pessoa 

fisica ou juridica dentro do programa regular BOA PRAC;A e que a ado980 esteja em vigencia, assim como caso 

Municipio de Londrina deliberar por instalar e manter decorac;:ao natalina propria no local, ou ser considera impropria a 

criterio da CMTU. 

3.7.1. As estruturas deverao ser implantadas ate 6 de Dezembro de 2022, estar devidamente em funcionamento 

durante 0 mes de dezembro e, serem retiradas entre 0 periodo de 08 a 20 de Janeiro de 2023. 

3.7.2. Em razao do carater transitorio deste programa, nao se aplica 0 disposto no artigo. 11 do Decreto 817/2017, 

sendo que as benfeitorias instaladas em qualquer area publica atraves do projeto "Boa Prac;:a de NATAL", nao serao 

incorporadas ao Patrimonio do Municipio, devendo 0 adotante restituir 0 espac;:o publico em perfeitas condic;:6es de uso. 

3.7.3. 0 Adotante sera 0 responsavel pela solicitac;:ao junto a Concessionaria de Energia Eletrica , de instalac;:ao do 

ponto de energia temporario, para fornecimento de energia eletrica ao respectiv~ local, bem como por providenciar toda 

a documentac;:ao entao necessaria. 

3.7.4. Cabera ao Adotante as despesas relativas a irostalac;:ao do ponto de energia, inclusive, decorrentes da aquisic;:ao 

de todo material necessario, e ainda, daquelas n, 3tivas ao consumo de energia eletrica, nao cabendo ao Municipio, 

qualquer onus e/ou responsabilidade. 

4. CONDIC;OES DE PARTICIPAC;AO. 

4.1. Podera participar do presente Chamamento Publico qualquer pessoa fisica ou juridica que atenda as condic;:6es 

fixadas neste Edital e que cumpra todas as exigencias da legislac;:ao urbano ambiental de protec;:ao da paisagem 

urbana. 
t : ~.~ "f ':':, •• • 

4.2. Ficam impedi~s d~ p~rticipac;:ao no projeto, pessoas juridicas cujas atividades estejam relacionadas a cigarros e 

congeneres, e be~idas, alcoolicas, bem como outras que possam ser consideradas, pela Comissao responsavel, 

improprias aos objetivos propostos neste regulamento . . 

5. DA MANIFESTAC;Ao DE INTERESSE. 

5.1. 0 interessado em participar do Programa Boa Prac;:a de Natal devera protocolar sua Proposta de Adoc;:ao, 

conforme modele do Anexo I, identificando a area publica que pretende adotar, acompanhada de todos os documentos 

exigidos por este Edital, ate 0 dia 28 de novembro de 2022. 

5.2. 0 protocolo devera ser efetuado pelos proponentes na sede da CMTU-LD, a Rua Professor Joao Candido, nO 1213 

- Centro, Londrina - PR, de segunda-feira a sext~.-feira , das 08hOOmin as 17hOOmin, aos cuidados da Coordenadoria 

de Contrale de Prac;:as Publicas, respeitando os prazos estipulados. 

5.2.1. Os documentos entregues em local e/ou horario diferentes do previsto no item anterior nao serao objeto de 

analise para fins do disposto neste Edital. 

Rua Prof. Joao Candido, 1.213 CEP 86.010-001 CNPJ 8673132010001-37 Fone (43) 3379-7900 Fax (43) 3379-7913 - Londrina -i:::l>.. 
.' www.cmtuld.culn.br - e-mail: cmtu@londrina .pr.gov.br '=' 



LonOAino 
Camp.nhla Municipal de 
Transito e Urbanizat;ao 

6. DOS PROCEDIMENTOS. 

Prefeitura de 
LONDRINA 

6.1. A manifestaryao de interesse, acompanhada dos docu!l1entos constantes no item 7 e 8, sera recebida pela 

Coordenadoria de Controle de Praryas Publicas; que avaliara se a area pretend ida se encontra-se disponivel para 

adoryao. 

6.2. Ap6s constatada a disponibilidade da respectiva area, no prazo maximo de 2 (dois) dias uteis, contados do 

recebimento da manifestaryao de interesse, a Coordenadoria de Controle de Praryas Publicas entrara em contato com 0 

interessado. 

6.3. A Coordenadoria de Controle de Praryas Publicas podera encaminhar 0 processo a Gerencia de Limpeza Urbana, 

que emitira parecer atestando se existe qualquel ;ator operacional impeditivo para a formalizaryao da Cooperaryao, e 

para indicar se no local proposto existe qualquer equipamento ou mobilia rio publico que necessita de manutenryao, 

apontando 0 estado dos equipamentos, informary6es que constarao na descriryao do objeto, no Termo de Cooperaryao. 

6.4. Transcorrido 0 prazo citado no item 6.2, 0 processo sera remetido a Comissao Especial constituida 

especificamente para analise dos pedidos deste edital composta por membros da CMTU, CODEL, do Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina e da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentaryao. 

6.5. Havendo manifestaryao de interesse de outros proponentes para a area pretendida , conforme exposto no item 6.2, 

todos os processos que versam sobre a mesma area serao encaminhados para a Comissao, que fara a seleryao de 

acordo com 0 estabelecido no item 9.4. 

6.6. A Comissao Especial efetuara a analise da documentaryao, avaliara a proposta apresentada e, estando tudo em 

acordo, declarara habilitado 0 proponente que cumprir e atender todos os requisitos propostos neste Edital. 

6.7. Na reuniao sera confeccionada ata circunstanciada, identificando os membros presentes, as propostas avaliadas e 

a deliberaryao da Comissao. 

6.8. Concluida a reuniao, ap6s transcorrido 0 prazo recursal de que trata 0 item 6.1 3, 0 Presidente da Comissao 

encaminhara relat6rio ao Diretor Presidente para ratificaryao das decis6es da Comissao. 

6.9. Ap6s a ratificaryao os processos serao encaminhados a Coordenadoria de Controle de Praryas Publicas que 

providenciara a confecryao do Termo de Cooperaryao, de acordo com a minuta constante no Anexo II deste edital. 

6.10. Os proponentes serao convocados a assinar 0 Termo de Cooperaryao, mediante publicaryao no Diario Oficial do 

Municipio de Londrina, para faze-Io no prazo de 1 dia util , contados a partir da publicaryao, sob pena de decair do direito 

a utilizaryao do esparyo. 

6.11 . A Comissao remetera a Coordenadoria de COfltrole de Praryas Publicas c6pia da ata de cada reuniao, 

acompanhada dos processos que nao forem aprovados, ' seja por problemas quanto a documentaryao ou por 

inconsistencias na proposta. 
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6.12. A Coordenadoria de Controle de Pra<;:as Publicas entrara em contato com as proponentes que tiveram sua 

proposta reprovada para informar-Ihes ace rca das considera<;:oes da Comissao, possibilitando a sua adequa<;:ao. 

6.13. Recebida a comunica<;:ao, os proponentes terao 0 prazo de 1 (um) dia para interpor recurso quanto a decisao da 

Comissao. Havendo interposi<;:ao de recurso, este sera encaminhado para a Comissao, que fara a analise preliminar e 

podera rever sua decisao ou, caso nao 0 fa<;:a , ent £.minhara 0 reculso ao Diretor Presidente para aprecia<;:ao. 

6.14. Os proponentes que tiverem a sua proposta reprovada pela Comissao nao terao direito de prefen3ncia no caso de 

haver outros interessados na area inicialmente prevista . 

6.15. Os processos nao aprovados ficarao arquivados na Coordenadoria de Controle de Pra<;:as Publicas. 

7. DA DOCUMENTA<;Ao. 

7.1 . Os interessados no programa deverao apresentar os seguintes documentos, em via original ou atraves de c6pia 

autenticada, que serao condicionantes para sua habilitac;ao: 

7.1.1. Tratando-se de pessoa fisica: 

a) Documento de identidade oficial com foto ; 
b) Inscric;ao no Cadastro de Pessoa Fisica - CPF; 
c) Comprovante de residencia ; 

d) Certidao Negativa Unificada de Debitos Municipais. 

7.1.2. Tratando-se de pessoa juridica: 

I. Para fins de habilita<;:ao juridica , conforme 0 c.aso: 

a) Registro comercial , no caso de empresq individual ; 
b) Ato constitutiv~ , estatuto ou contrato soc ial em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial , em se 

tratando de sociedades comerciais e, :l0 ca80' de sociedades por a<;:oes, acompanhado de documentos de 
elei<;:ao de seus administradores, constando, em ambos os casos, documento com a ultima altera<;:ao 
social ; 

c) Inscri<;:ao do ate constitutivo, no caso de sociedades civis , acompanhada de prova de diretoria em 
exercicio, constando documento com a ultima alterac;ao social. 

II. Para fins de habilita<;:§o fiscal : 

a) Comprovante de inscri<;:ao no Cadastro Naciona~ de Pessoas Juridicas - CNPJ; 
b) Certidao Negativa Unificada de Debitos Municipais; 

III . Documento de identidade oficial com foto do representante legal da pessoa juridica, nos termos previstos no seu 

estatuto ou contrato social. 

IV. No caso da empresa se fazer representar por procurador, alem dos documentos citados no inciso anterior, devera 

ser apresentado instrumento de procurac;ao, publico ou particular, que comprove a outorga de poderes para 

representa<;:ao, contendo a identifica<;:80 do outorgante, com firma reconhecida em cart6rio. 
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8.1. Ah~m dos documentos constantes no item 7.1, 0 proponente devera apresentar Proposta de Ador;;ao indicando a(s) 

area(s) publicas que pretende adotar e as ar;;6es pretendidas, que deverao estar em consonancia com as 

determinar;;6es deste edital , conforme modele constante no Anexo I. 

8.2. A Proposta de Ador;;ao devera preyer, de forma detalhada, 0 numero de objetos de decorayao que pretende 

instalar, e devem ser acompanhadas, se for 0 caso, com projetos , plantas, croquis, figuras, exemplos, cronogramas 

e/ou outros documentos necessarios para a correta avaliayao pela Comissao. 

8.3. Tratando-se de proposta para ador;;ao de canteiros localizados em ruas e avenidas, 0 proponente devera delimitar 

a area exata que pretende adotar, indicando os logradouros transversa is. 

8.4. A proposta devera ser apresentada em uma unica via , sem rasuras, devidamente assinada pelo responsavel legal 

da empresa, em linguagem que nao dificulte a exata compreensao de seu conteudo, e deverao conter 0 nome do 

proponente, CNPJ ou CPF, enderer;;o, e-mail e numero de telefone para contato. 

9. DO JULGAMENTO. 

9.1 . Serao considerados habilitados todos os que , r..anderem aos itens 7 e 8 deste edital. 

9.2. Apos a habilitar;;ao dos proponentes, a Comissao Especial analisara se as propostas apresentadas estao de acordo 

com as exige!ncias deste edital e do Decreto Municipal nO 817/2017. 

9.3. A proposta apresentada em desconformidade com as condir;;6es estipuladas neste edital e/ou no Decreto Municipal 

nO 817/2017 , sera devolvida a Coordenadoria de Controle de Prar;;as Publicas. 

9.4. Havendo mais de uma proposta para a mesma area, a Comissao Especial escolhera 0 adotante fundamentado a 

decisao, observando-se, pela ordem, os seguintes criterios: 

a) a. Quantidade e qualidade dos objetos de decorar;;ao e composir;;ao ao paisagismo; 
b) b. Instalar;;ao ou incremento de iluminar;;ao de forma a atender a demanda. 
c) c. Utilizar;;ao de tecnologias sustentaveis; 
d) Proter;;ao e preserva<;ao da paisa gem natural existente; 
e) Em caso de empate sera realizado um sorteio. 

9.5. Os representantes , do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina e da Secretaria Municipal de 

Obras e Pavimentayao, membros da Comissao, constatando qualquer irregularidade atinente a sua area de atuayao, 

que imper;;a a Cooperar;;ao, deverao manifestar-se durante a reuniao da Comissao. 

9.6. A Comissao, sempre que necessario, podera consultar os orgaos competentes para validar informar;;6es, 

questionar termos tecnicos, bem como realizar qualquer outra dilige!ncia que se Fizer necessaria para 0 entendimento da 

proposta. 
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10.1. Apos a reuniao, 0 Presidente da Comissao devera emitir relatorio da sessao, indicando as ocorremr;ias e 

encaminhara a autoridade superior para decisao final. 

10.2. A autoridade superior decidira sobre a ratificayao dos atos, e encaminhara 0 processo a Coordenadoria de 

Controle de Prayas Publicas para a continuidade do processo, promovendo a divulgayao do resultado no Jornal Oficial 

do Municipio. 

11 . DOS PRAZOS. 

11 .1. 0 Termo de Cooperayao a ser firmado tera vigelncia de 2 (dois) meses, contados a partir da sua assinatura. 

11 .2. 0 prazo maximo para conclusao da instalayf. e dia 06 de dezembro de 2022. 

12. DAS OBRIGA<;OES. 

12.1. Cabera a entidade, pessoa fisica ou adotante: 

a) A responsabilidade pela execuyao des projetos, com verba e materiais proprios; 
b) A preservayao e manutenyao dos equipamentos adotados, conforme estabelecido no termo celebrado e no 

projeto apresentado e aprovado; 

12.2. As entidades e pessoas juridicas ou fisicas , que vierem a participar do Projeto, assumirao tod;)s as 

responsabilidades e encargos trabalhistas dos funcionarios contratados, bern como todos os prejuizos decorrentes de 

danos contra terceiros. 

12.3. 0 onus com relayao a elaborayao das placas sera de inteira responsabilidade do adotante, bern como os gastos 

provenientes com as areas especiais para adoyao, observados os criterios estabelecidos pela legislayao. 

13. DAS PENALIDADES. 

13.1. 0 Termo de Cooperayao podera ser revogado, a qualquer tempo, por forya de juizo de conveniemcia e 

oportunidade da Administrayao, ainda, das normas do ordenamento juridico vigente, federal , estadual ou municipal , 
.\... 

especialmente aquelas de carater ambiental, ' urbanistico, edilicio, tributario e de posturas ou no caso de 

descumprimento, por parte do Adotante, de qualquer uma das clausulas constantes no presente Edital e seus anexos. 

13.1.1. Em caso de descumprimento, a CMTU-LD fixara prazo para correyao pela Adotante. Nao sanada a 

irregularidade, podera 0 Poder Publico rescindir 0 Termo ge Cooperayao e 0 Adotante perdera 0 direito de manter a 

placa indicativa da parceria firmada na area adotada , a qual podera ser removida pela CMTULD. 

13.2. A rescisao do Termo de Cooperayao nao dara ao Adotante qualquer direito de indenizayao sobre os trabalhos 

executados e ensejara a imediata retirada das placas indicativa das areas adotadas. 
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13.3. 0 Adotante podera desistir da continuidade do Termo de Co.opera~ao, por meio de requerimento formal dirigido a 
CMTU-LD, com firma reconhecida. 

14. DAS DISPOSICOES GERAIS. 

14.1. Decaira do direito de impugnar este Edital ou parte dele 0 interessado que, tendo-o aceito sem obje~ao , venha 

apontar falhas depois de transcorridos 2 (dois) die: .- uteis ap6s a sua publica~ao, hip6tese em que tal comunica~ao nao 

sera recebida como recurso administrativo. 

14.2. 0 interessado que apresentar proposta concorda explicitamente com todos os termos deste Edital. 

14.3. 0 adotante sera convocado para assinatura do Termo de Coopera~ao , para faze-Io no prazo de 1 dias, contados 

a partir da convoca~ao , sob pena de decair do direito a utiliza~ao do espa~o . 

14.4. 0 adotante sera responsavel pel a implanta~ao , reforma ou manuten~ao de areas publicas objeto do termo de 

coopera~ao e por quaisquer prejuizos causacios a terceiros e/ou ao Poder Publico em razao dessa atividade. 

14.5. Cabe ao adotante a responsabilidade por danos decorrentes da exposi~ao de publicidade em contrariedade com 

o ordenamento juridico. 

14.6. 0 termo de coopera~ao firmado com a CMTU-LD nao supre eventual necessidade de licen~as , alvaras e/ou 

autoriza~5es do Poder Publico entre outros para a execu~ao da proposta apresentada. 

14.7. Os casos omissos e eventuais duvidas surgidas quanto a i nte rpreta~ao do Edital serao solucionados pela 

Companhia Municipal de Transito e Urban iza~ao - CMTU-LD. 
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ANEXO I 

Prefeitura de 
LONDRINA 

PROPOSTA DE ADOCAO DE AREA PUBLICA, NOS TERM OS DA LEI MUNICIPAL N° 10.966 (LEI CIDADE L1MPA) E 
DECRETO MUNICIPAL N° 817, DE 10 DE JULHO DE 2017. 

1. IDENTIFICACAO DO PROPONENTE: 

1.1 Nome do proponente: 

1.2 RG (Para pessoas ffsicas) : 

1.3 CPF ou CNPJ: 

1.4 Endere90: 

I 
Telefone: 

I 
E-mail : 

2. PROPOSTA: 

2.1 Area que pretende adotar : 

2.2 Descri9130 das a90es de reforma e/ou manuten9130 pretendidas~: 

Municipio, data. 

Nome completo e assinatura do proponente 

As propostas dever130 ser datilografadas ou emitidas p~r editores de texto, em duas vias impressas, rubricadas em 
todas as suas paginas e assinadas na ultima, sem emendas, rasuras, acrescimos e entrelinhas, na lingua patria, em 
linguagem clara e que n130 dificulte a exata compreens13o de seu conteudo, datadas do dia de sua entrega na 
Companhia Municipal de Transito e Urbaniza9130. 

ANEXO II 

1 Indicayi10 das areas de interesse, para firmar Termo de Cooperayi1o do Program a Boa Praya de Natal. Tratando-se 
de proposta para adoyao de canteiros localizados em ruas e avenidas, 0 proponente devera delimitar a area exata que 
pretende adotar, indicando os logradouros transversais. 
2 Descriyao minuciosa das ayoes pretendidas em .. .ida areas publica, proposta de manutenyao e/ou de realizayao de 
obras e/ou serviyos e a descriyao das melhorias devidamente instruida, se for 0 caso, com projetos, plantas, croquis, 
cronogramas e outros documentos pertinentes. 
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MINUT A DE TtRMO DE COOPERAC;AO 

Prefeitura de 
LONDRINA 

TERMO DE COOPERAC;Ao QUE ENTRE SI CELEBRAM XXXXXXXXXXXXXX E 0 MUNiCipIO DE LONDRINA, POR 
MEIO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO E URBANIZAC;Ao - CMTU-LD PARA REFORMA E/OU 
CONSERVAC;Ao DOS PARQUES E/OU PRAC;AS E/OU CANTEIROS LOCALIZADOS NA RUNAVENIDA XXXXXX 
DO MUNiCiPIO DE LONDRINA. 

XXXXXXXXXXXX, pessoa ffsica/jurfdica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob 0 nO e com InscriC;80 Estadual sob 
on., com sede, Estado do Parana, na Rua , neste ate representado p~r seu Diretor, Sr. , brasileiro, residente e 
domiciliado nesta cidade de Londrina, doravante denominado ADOTANTE e MUNiCipIO DE LONDRINA, por meio da 
COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO E URBANIZAC;AO CMTU-LD, sociedade de economia mista, integrante da 
AdministraC;80 Indireta do Municipio de Londrina, inscrita no CNPJ/MF sob nO 86 .731.32010001-37, com sede na Rua 
Professor J080 Candido, nO 1.213, centro, Londrina-PR, neste ate representada, na forma de seus Estatutos, p~r seu 
DIRETOR PRESIDENTE, Marcelo Baldassarre Cortez, brasileiro, casado, portador do RG- e inscrito no CPF/MF sob 
o nO , doravante denominada MUNiCipIO, observado, no que couber, 0 contido na Lei nO 8.666, de 21 de junho de 
1993, com suas posteriores altera«;:oes, e demais normas que regem a especie, mediante as clausulas e condi«;:oes 
seguintes: 

Considerando 0 disposto no artigo 225 da Constitui«;:80 Federal, segundo 0 qual, "todos tem direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Publico e a coletividade 0 dever de defende-Io e p-;serva-Io para as presentes e futuras gera«;:oes"; 

Considerando que, segundo disposto no artigo 29 da L6i Municipal nO 10.966/2010, compete a Companhia Municipal de 
Transito e Urbaniza«;:80 - CMTU-LD, realizar parcerias com a sociedade civil; 

Considerando 0 disposto no artigo 29, paragrafo 1 ° da Lei Municipal nO 10.966/2010, segundo 0 qual "0 Poder Executivo 
podera celebrar termo de coopera«;:8o com a iniciativa privada visando a execu«;:80 e manuten«;:80 de melhorias urbanas, 
ambientais e paisagisticas, bem como a conserva«;:80 de areas municipais, podendo autorizar a coloca«;:80 de anuncios 
informativos, com a exposi«;:8o de mensagem indicativa da coopera«;:80 firmada , nas vias, canteiros, rotat6rias , parques, 
prac;as, areas verdes e demais areas publicas passfveis de ajardinamento"; 

Considerando 0 disposto no Decreto Municipal n° 817, de 10 de Julho de 2017, que estabelece normas e 
procedimentos para parcerias entre 0 Poder Publico Municipal e a sociedade, no que concerne a ado«;:8o de areas 
verdes publicas; 

Considerando que as signatarias tem interesse comum em projetos de preserva«;:8o ambiental e conserva«;:8o do 
patrimonio publico; 

Considerando a necessidade de promover a participa«;:80 da sociedade na urbaniza«;:80, nos cuidados e na manuten«;:8o 
das areas verdes do Municipio , em parceria com 0 Poder Publico, bem como a importancia de se conscientizar a 
popula«;:80 ace rca da importancia das areas verdes para a qualidade da vida urbana, fomentando a nO«;:8o de 
responsabilidade solidaria entre 0 Poder Publico e a coletividade no que toca a preservaC;80 de tais areas; 

Considerando 0 objetivo do Poder Publico de incentivar 0 usc de pra«;:as, parques e demais areas verdes pel a 
popula«;:8o, como locais de lazer, convivencia social e realiza«;:80 de eventos, observada, neste ultimo caso, a legisla«;:80 
especifica , bem como de minimiza«;:80 dos impactos decorrentes da industrializa«;:80. 

RESOLVEM, dentro de suas respe9tivas areas de atua«;:80 e com os meios disponiveis e aqui comprometidos, firmar 0 
presente TERMO DE COOPERAC;AO, que sera reqido pelas condic;oes seguintes: 

I " '· 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

o presente TERMO DE COOPERAC;Ao tem p~r objeto a instala«;:80 e/ou manuten«;:80 de decora«;:8o natalina do 
Parque/Pra«;:a/Canteiro ... , localizado na Rua ...... ... .... , no Dairro ... .. .... , nesta capital , com extens80 total de 00 m2 ( .... . 

metros quadrados) , sendo 00 m2 de area ajardinada, bem como todos os equipamentos existentes nesse espa«;:o, em 
conformidade com a proposta apresentada ao Edital de Chamamento Publico nO 001/2015 , que passa a integrar 0 
presente instrumento como Anexo. 
Paragrafo Unico - Encontram-se instalados no Parque/Pra«;:a/Canteiro .... , os seguintes equipamentos publicos 
(se for caso): 
[ ... J Discrimina«;:80 da area e do mobilia rio urbano. 
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LonOAina 

CLAuSULA SEGUNDA - DAS ATRIBUIC;OES DO COOPERADO 

Prefeitura de 
LONDRINA 

1-0 ADOTANTE, ah~m de outras obrigac;:6es legais e pertinentes ao presente Termo de Cooperac;:ao, compromete-se 
a: 

a) Executar sob sua total responsabilidade a reforma/manutenc;:ao da area mencionada na Clausula Primeira, de acordo 
com a Proposta de Ado~ao de NATAL apresentada, em Anexo, a qual passa a integrar 0 presente Termo de 
Cooperac;:ao; 
b) Submeter, obrigatoriamente, a previo exame e aprovac;:ao dos setores e orgaos pertinentes, toda e qualquer 
modificac;:ao das estruturas relativas as areas ajardinadas ou aos equipamentos destas, respeitados, nestes casos, os 
projetos existentes para a area; 
c) Zelar pela conservac;:ao dos recursos naturais e; :~tentes na area; 
d) Comunicar ao MUNiCipIO, por escrito, qualquer eventual perturbac;:ao na area sob os cuidados do ADOTANTE, que 
demandem providencias do orgao para 0 restabelecimento da normalidade; 
e) Iniciar os trabalhos de reforma e/ou manutenc;:ao apos a assinatura do Termo de Cooperac;:ao, sob pen a de rescisao 
do Termo. 

§ 1 ° As benfeitorias resultantes da implantac;:ao ou modificac;:6es nas estruturas nao serao incorporadas ao patrimonio 
do MUNICIPIO devendo ser retiradas no prazo estipulado pel a CMTU, devendo entregar 0 espac;:o publico em perfeitas 
condic;:6es de uso. 

§2° - Ao seu criterio , 0 ADOTANTE poder<~ contratar empresas especializadas para a instalac;:ao e conservac;:ao da area 
objeto deste instrumento, arcando integralmente com a despesa, sem qualquer onus ou responsabilidade para 0 

MUNiCipIO. 

§3° - Tudo 0 que competir ao ADOTANTE, por forc;:a de sua atribuic;:ao, envolvendo pessoal e material , sera 
exclusivamente por ele suportado, sem qualquer onus ou participac;:ao do Municipio, aqui incluidas eventuais 
reclamac;:6es trabalhistas, fiscais e/ou previdenciarias. 

CLAuSULA TERCEIRA- DAS ATRIBUIC;OES DO MUNiCiPIO 
a) Fornecer todas as informac;:6es sobre a area adotada, necessarias a sua conservac;:ao; 
b) Tomar as medidas necessarias ao restabelecimento da ordem, na ocorrencia de perturbac;:6es na area 
adotada ; 
c) Comunicar com antecedencia ao ADOTANTE a programac;:ao e realizac;:ao de eventos de interesse publico na area, 
que nao infrinjam as normas vigentes e sejam adequados a area; 

CLAuSULA QUARTA - DAS PLACAS INDICATIVAS 
I - Sera permitido 0 usc de placas indicativas da parceria celebrada entre 0 MUNiCipIO E 0 ADOTANTE e as suas 
empresas parceiras, conforme modelos definidos no Decreto Municipal nO 1.257/2015. 
II - A explorac;:ao de publicidade em equipamentC': e mobiliarios urbanos existentes em area integrante do Programa 
Boa Prac;:a de NATAL dependera de autorizac;:ao do Poder Publico, nos termos da legislac;:ao vigente. 
III - 0 ADOTANTE fica autorizadoa divulgar na imprensa, ou em qualquer outro meio de comunicac;:ao que Ihe convier, 
a ce;lebrac;:ao do presente instrumento, desde que mencionado 0 processo administrativo. 
CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
As atribuic;:6es assumidas pelo ADOTANTE serao custeadas mediante a alocac;:ao de recursos proprios, conforme cada 
atribuic;:ao assumida pro meio deste Termo de Cooperac;:ao. 

CLAuSULA SEXTA - FISCALlZAC;AO 
I. Ao MUNiCipIO, atraves dos orgaos citados neste Edital , e reservado 0 direito de exercer permanente fiscalizac;:ao 
sobre todas as questoes referentes a este Termo de Cooperac;:ao. 

Paragrafo Unico - 0 ADOTANTE devera atender prontamente a solicitac;:ao do MUNiCipIO, atraves dos 6rgaos citados 
neste Edital , quanta a necessidade de quaisquer intervenc;:oes necessarias para a execuc;:ao dos servic;:os objeto deste 
Termo de Cooperac;:ao. 

CLAuSULA SETIMA - DESCUMPRIMENTO 
Caso seja constatado descumprimento total ou parcial de quaisquer das clausulas do presente convenio p~r parte da 
ADOTANTE, especialmente quanto as obrigac;:6es p~r ela assumidas, 0 MUNiCipIO notificara a ADOTANTE para, no 
prazo concedido, sanar as irregularidades apontadas. . 
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§ 1 ° 0 prazo para 0 saneamento das irregularidades sera estabelecido pela Comissao Especial , de acordo com a 
complexidade da interven9ao necessaria. 

§ 2° Caso a ADOTANTE nao regularize as irre\:lularidades apontadas no prazo concedido, 0 MUNiCiPIO podera 
rescindir 0 Termo de Coopera<;ao, conforme estabelece 0 artigo 15 do Decreto Municipal nO 1.257/2015. 

CLAUSULA OITAVA - VIGENCIA, RESCISAO E DENUNCIA 
o presente Termo de Cooperac;:ao e celebrado pelo prazo de 2 (dois) meses, a contar da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado, por ate dois anos, de acordo com 0 intaresse das partes. 

Paragrafo unico - E facultado, as partes, 0 direito de rescindi-Io a qualquer momento, em caso de descumprimento das 
obrigac;:6es aqui estipuladas, ou denuncia-Io, mediante notifica9ao por escrito. 

CLAUSULA NONA - PUBLICAGAO 
A publica9ao do presente Termo de Cooperac;:ao no Jornal Oficial do Municipio de Londrina correra por conta e onus do 
Municipio de Londrina . 

CLAUSULA DECIMA - DO FORO 
As signatarias elegem 0 Foro da Comarca de Londrina, para dirimir duvidas e litigios decorrentes do presente Termo de 
Coopera9ao, renunciando a qLl~quer outro por mais privilegiado que seja. 

E por estarem justas e acertadas, firmam 0 presente TERMO DE COOPERA<;Ao em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma , na presenc;:a de 02 (duas) testemunhas. 

Londrina , data. 

Testemunhas: 

Nome: 
RG.: 

ADOTANTE 

MARCELO BALDASSARE CORTEZ 
MUNiCipIO DE LONDRINA 

COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO E URBANIZAGAO 

Nome: 
RG. : 
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