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A SUA EMPRESA FAZ SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM LONDRINA?

Você é sócio de uma Microempresa, uma Empresa de Pequeno Porte
(EPP) ou tem um Microempreendedor Individual (MEI) na área de serviços
de Borracharia aqui em Londrina?

A Prefeitura de Londrina abriu uma oportunidade para o seu negócio!

Quer saber como se tornar uma empresa prestadora de serviços nesta
área, dando suporte aos veículos do poder público municipal da nossa
cidade?

A missão do Programa Compra Londrina é ajudar empresas de Londrina a
entrar em negociações com governos e órgãos, como a Prefeitura de
Londrina.

Por isso, preparamos este miniguia para você entender como assinar um
contrato nestes serviços com a administração da nossa cidade.

Veja PERGUNTAS & RESPOSTAS sobre a Chamada Pública 1 da
Secretaria Municipal de Gestão Pública (SMGP).

Se precisar de mais explicações, acione os contatos relacionados no fim
deste documento. Nos acione: a Prefeitura de Londrina está à disposição!

A) COMO FUNCIONA O CREDENCIMANENTO DE BORRACHARIAS?
A Prefeitura abriu a Chamada Pública 1 para credenciar borracharias de
Londrina em serviços de conserto, montagem, retirada e colocação de
pneus dos veículos, com mão de obra e materiais, para a frota do
Município.

Os serviços são distribuídos em rodízio entre as credenciadas, de acordo
com a proximidade de onde está o veículo com problema e a conveniência
de deslocamento/tempo/necessidade.

B) QUAL O PRAZO PARA ENTREGAR DOCUMENTOS E ASSINAR
ADESÃO COM A PREFEITURA DE LONDRINA?
O credenciamento pode ser feito por uma empresa a qualquer momento. O
edital permanece aberto até março de 2023.

C) QUEM PODE ENTRAR?
Todas as borracharias e empresas de manutenção de veículos LEVES,
PESADOS e MOTOCICLETAS que atendam ao Edital, principalmente
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e MEIs em Londrina.
As empresas podem se credenciar a um ou mais lotes:
1 - Borracharia para veículos leves e utilitários – até R$ 353.706,41 em
serviços e materiais
2 - Borracharia para veículos pesados – até R$ 345.853,36 em serviços
e materiais
3 - Borracharia para motocicletas – até R$ 6.901,42 em serviços e
materiais.
Os valores acima são apenas estimativas de gasto total, em um ano, por 24
secretarias e órgãos ligados à Prefeitura, sem obrigação ou compromisso
de realização por parte do Município.

D) O QUE É PRECISO PARA PARTICIPAR?
É necessário atender ao Edital da Chamada Pública nos requisitos de
documentos e estruturas.
O envelope da empresa, com toda a documentação do Edital, deve ser
entregue na Prefeitura de Londrina, na Diretoria de Gestão de bens e
Materiais (DGBM), para a Gerência de Manutenção da Frota Municipal
(GMFM). A DGBM/GMFM fica no subsolo da Prefeitura.

E) QUAIS DOCUMENTOS DEVEM SER APRESENTADOS?
A íntegra das explicações está no Edital da Chamada. Aqui, listamos o
básico apenas para orientar você a visualizar o conjunto (este documento
não substitui ou se sobrepõe ao edital, onde está a regra válida oficial e
formal)
I - Cópia autenticada da identidade do sócio/proprietário da empresa

II - Cópia simples do Ato constitutivo, Estatuto Social ou Contrato
Social da empresa

III - Certidão Simplificada da Junta Comercial – SERVIÇO PAGO,
acesso pelo site www.juntacomercial.pr.gov.br > Link Certidões.

IV - Certidão de Regularidade do FGTS - SERVIÇO GRATUITO, pelo site
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
* Atenção Microempreendedor Individual (MEI): procure a Agência da
Caixa Econômica Federal (CEF) mais próxima para cadastrar-se no
Cadastro do FGTS (ainda que você não tenha ou nunca tenha tido
funcionário contratado). Só MEIs cadastrados na base do FGTS podem
obter a Certidão Negativa no site acima, usando o número do CNPJ.
V – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) – SERVIÇO
GRATUITO pelo site https://www.tst.jus.br/certidao1

VI - Certidão Negativa de Débitos Federais e INSS (Certidão Federal
Unificada) - SERVIÇO GRATUITO, pelo site
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir

VII - Certidão Negativa de Débitos Estaduais do Governo do Paraná SERVIÇO GRATUITO, pelo site
http://www.cdw.fazenda.pr.gov.br/cdw/emissao/certidaoAutomatica

VIII - Certidão Negativa de Débitos Municipais da Prefeitura de
Londrina - SERVIÇO GRATUITO, pelo site
https://portal.londrina.pr.gov.br/certidoes-servicos-online/certidao-negativaunificada-e-certidao-positiva-de-debitos-com-efeito-de-negativa

IX - Alvará de Funcionamento da empresa (MEIs estão dispensados e
devem seguir as instruções previstas no edital)
X - Declarações e termo de adesão preenchidos e assinados (consulte
os modelos no edital)

F) COMO É A AVALIAÇÃO DAS EMPRESAS?
Depois da entrega e validação dos documentos pela DGBM/GMFM
(Gerência de Manutenção da Frota Municipal), uma comissão de servidores
marcará uma visita para certificar que a sua empresa tem as estruturas
detalhadas logo abaixo.
Caso a empresa ainda não esteja adequada, você poderá providenciar o
que falta em até 7 dias e, após nova vistoria, assinar contrato com a
Prefeitura se tudo estiver correto.

G) QUAL A ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ATENDER À
PREFEITURA?
A Chamada Pública traz um checklist de itens que precisam estar
disponíveis nas empresas interessadas:

✓ 1 – Espaço físico interno para movimentação de veículos (é proibido
manter veículos da Prefeitura à espera de manutenção em calçadas ou vias
públicas)
✓ 2 – Espaço coberto
✓ 3 – Sala de espera para os serviços
✓ 4 – No mínimo, um extintor de incêndio
✓ 5 – No mínimo, um compressor de ar
✓ 6 – No mínimo, um macaco hidráulico (tipo jacaré)
✓ 7 – Máquina vulcanizadora
✓ 8 – Tanque com água
✓ 9 – Ferramentas básicas
✓ 10 – Máquina de desmontagem de pneus
✓ 11 – Esmeril com lixa de aço e pedra (ou similar)

H) QUANTOS VEÍCULOS EXISTEM NA PREFEITURA DE LONDRINA?
O edital prevê uma lista de serviços para 720 veículos (motos, leves e
pesados), de quase todos os portes e tipos, pertencentes a 24 secretarias e
órgãos municipais. A lista completa está no edital (veja links abaixo).

I) QUAIS SERVIÇOS MINHA EMPRESA PODE EXECUTAR PARA A
PREFEITURA?
Para cada tipo de pneu (motos, leves e pesados) os serviços envolvem
montagem e desmontagem de pneus, troca de válvulas, conserto de
câmaras, desempeno, vulcanização e rodízio com valores tabelados pela
Prefeitura. Quem adere ao modelo, aceita a cobrança dos valores exibidos
no edital (veja os links abaixo).

J) ONDE CONSULTO AS INFORMAÇÕES COMPLETAS?
Leia a íntegra dos documentos da Chamada Pública. Neles, há detalhes
sobre os documentos, forma de execução, lista de serviços, preços e a
tabela de veículos que compõem a frota da Prefeitura.
1 - Página da Chamada Pública 1/2022 – SMGP:
https://portal.londrina.pr.gov.br/menu-licitacao-chamamento-publico
2 - Edital da Chamada Pública de Credenciamento (confira a relação de
documentos e regras): bit.ly/editalborracharias1

3 - Termo de Referência (descrição de todos os serviços, formas de
execução e preços): bit.ly/TRborracharias1

L) QUERO PARTICIPAR MAS PRECISO DE AJUDA PARA ENTENDER
MELHOR O EDITAL E AS REGRAS. O QUE DEVO FAZER?
Não se preocupe: a Prefeitura de Londrina, por meio do Programa Compra
Londrina, está disponível para dar todo o suporte às borracharias e oficinas
interessadas. Basta ligar ou mandar uma mensagem de whatsapp para os
telefones 43 3372-4605 e 43 3372-4606, no horário comercial. A equipe do
Programa marcará uma conversa com a sua empresa e você terá acesso a
todas as explicações que precisar. Conte com a gente!

