
PUBLICADO NO
PLACARD I

Secretário r,cipal

POSSE

1. O Município de Posse, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede na Av Padre Trajano, n 55, Posse, Goiás, Centro, CEP 73900,000, por intermédio
da Comissão Permanente de Licitaçâo, torna público, a realizaçáo do Processo
Administrativo N" 15034i2021, na modalidade Concorrência Pública no 00112021,
destinada a selecionar proposta mais vantajosa, objetivando a CONCESSÃO EM
FAVOR DE PESSOA JURíDICA OU CONSoRcto DE EMPRESAS. PARA
EXECUCÃO. PRESTACÃO E EXPLORAC AO DE SERVIC O PÚBLIco FUNERÁRIo
A SEREM REALIZADOS NO ÂMBITO DO MUNICíPIO DE POSSE - GO , conforme
especificações e quantitativos constantes deste edital, especialmente do Termo
de Referência.

3. A abertura dos envelopes e todas as reuniÕes da presente licitaçáo,
ocorrerão em sessão pública na sede, da Prefeitura Municipal de Posse.

ABERTURA DO ENVELOPE N.. 1 ,'DOCUMENTAÇÃO DE HAB|L|TAÇÃO":
DIA:3010512022
HORA: 09:00 horas
LOCAL: Sala do departamento de licitação na Prefeitura Municipal de Posse-GO, na Av
Padre Trajano, n 55, Centro, Posse-GO

ABERTURA DO ENVELOPE NO. 2 "PROPOSTA"

3.1. Se nâo houver expediente ou ocorrer fato superveniente que impeça a
realização da sessâo na data prevista, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo local e horário estabelecidos anteriormente, desde que não
haja comunicaçáo em contrário.

4. Os trabalhos seráo conduzidos pela Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura de Posse, nomeada pela Portaria no 01312021
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EDITAL No O40t2022
PROCESSO LTCTTATORIO N" 348t2022

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N" OO1I2O22

TIPO: MELHOR PREÇO E PROPOSTA
PREÂMBULO

2. O procedimento licitatório e o contrato que dele resultar, obedecerão
integralmente às disposiçôes das normas da Lei Federal n'. 8.666, de 21 de junho de
1993, combinada com a Lei Municipal no.1.41612021 e Lei Federal no 8.987/1995, e
ainda, com o previsto neste instrumento e seus anexos e demais normas atinentes à
matéria, bem como pelas condições estabelecidas no presente edital.

DIA: Em data posterior a ser definida, logo após o julgamento da fase de habilitação,
sendo a mesma devidamente comunicada aos interessados.
LOCAL: Sala do departamento de licitação na Prefeitura Municipal de Posse-GO, na Av
Padre Trajano, n 55, Centro, Posse-GO
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5. Cópia do edital estará à disposição dos interessados no site da Prefeitura
(www.posse.qo.qov.br). lnformaçÕes ou pedidos de esclarecimentos, na Gerência de
Compras e LicitaçÕes, situada na (Av Padre Trajano, n 55, Centro, posse-GO) e
também através do telefone (62\3481-13709/1380, ou ainda por e-mail

estao2021 outlook.com

6.
integrante

Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte

ANExo l- Modelo de carta de credenciamento indicando a pessoa que representará a
proponente, com mençáo expressa de todos os poderes, inclusive para receber
intimações, interpor e desistir de interposição de recursos;
ANEXO ll - Minuta de contrato,
ANExo lll - Modelo de declaração de disponibilidade de pessoal técnico especializado;
ANExo lv - Modelo de declaração do licitante da inexistência de superveniência de
fato impeditivo de habilitação:
ANEXOV - Modelo de Declaração de Disponibilidade para lnício dos Serviços;
ANEXO Vl - Modelo da Declaração de que não emprega menor;
ANEXO Vll - Modelo de declaração indicando o profissional que será o responsável
pela assinatura do contrato;
ANExo vlll - Modelo de Declaração comprometendo-se a manter uma sede ou filial
na cidade de Posse/GO;
ANEXO lX - Modelo de declaração, assinada por representante legal da empresa, de
que tem pleno conhecimento dos serviços a serem executados, bem como da
legislação pertinente, que se sujeita a todas as condiçÕes estabelecidas, e que
atenderá a todas as condiçÕes estabelecidas para outorga da concessão antes da
assinatura do contrato
ANEXO X - Modelo dê Proposta;
ANEXO Xl - Declaração de atendimento às exigências físicas em proposta;
ANEXO Xll - Termo de Referência;
ANEXO Xlll - Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno porte;

Pr ura Munic al deP sse-GO, 12 de Abril de 2022

na Paula Oliveir oc a
Presi ente da Comissáo Permanente dê Licitaçáo
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EDTTAL DE LtC|TAÇAO No 040t2022;

coNcoRRÊNctA PARA CONCESSÂO DE SERVTÇO

FUNERÁRIO;

PROCESSO LtC|TATORtO N" 348/2022;

CONCORRÊNCIA PÚBLICA NO 34812022,

I, OBJETO:

1.1. Esta licitação tem por objeto a contrataçáo de empresa especializada para a
prestaçã O dC CONCESSÃOEM FAVOR DE PESSOA JURíDICO OU CONSORCIO DE
EMPRESAS , PARA EXECUCÃo, pnesracAO E EXPLORACAO DE SERVICO
PÚBLIco FUNERÁ RIO A SEREM REALIZADOS NO ÂMBITO DO MUNICíPIO DE
POSSE - GO , conforme especificações técnicas e quantitativos constantes do
Anexo lX deste Edital e demais anexos.

1.2. constitui objeto da licitação a concessão da exploração de serviços Funerários
do Município de Posse/GO, para 02 (duas) empresas deste ramo de atividade, pelo
prazo de 10 (dez) anos, que seráo prestados, nos limites do Município de posse/GO,
em conformidade com o disposto na Lei Municipal n' 1 .416 de 13.1012021 .

1.3. Dos itêns: compÕe o presente objeto de contrataÇáotodo ato relacionado à
prestação de serviços funerários, homenagens póstumas, traslado, e orientações
providências administrativas para registro do óbito, bem como os seguintes serviços a
serem executados.

1.4. Quantidade e especificação técnica:

Exumação e Transporte de féretros e cadárveres;
Fornecimento de documentação necessária ao
sepultamento,

05
Divulgação nos meios de comunicação sobre o
falecimento;

06 Ornamento com flores e/ou coroas;

ITEM DESCRTÇ o
01 A confecção e fornecimento de ataúdes

Organização de Funerais e velórios com aluguel de
artefatos, altares ou Peças, castiçais, velas e
paramentos afins

02

03

o4

07 Traslado de cadáveres humanos exumados:
Embalsamento, tanatopraxia;

09
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Cremação;
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Disponibilização de local para cerimonial em capela
mortuária, exceto se outro local for solicitado pela
família;

1.5. Os serviços descritos no item 2.2, seráo exercidos em caráter de exclusividade
pelas delegatárias, salvo a descrição 03, não podendo estes terceirizados,
comercializados ou de qualquer outra forma alienados pelas concessionárias em favor
de pessoas jurídicas ou físicas estranhas ao objeto.

il. DO PRAZO E DAS CONDTÇOES GERATS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

2.1. O prazo de vigência do presente Contrato de Concessão Dar-se-á a partir da
data de sua assinatura, por um período de 10 (dez) anos, prorrogáveis uma vez por
igual período, nos termos da Lei Municipal de no 1.41612021 .

2.2. As quantidades descritas
durante o prazo acrma mencionado.

neste edital são estimativas para prêstação

2.3. Além disso, as condições gerais da concessão e do contrato estão previstas
nos termos deste edital, seus anexos, incluvie Termo de Referência.

III. CONSULTAS AO EDITAL E ESCLARECIMENTOS

3.1 Cópia deste instrumento convocatório estará disponÍvel na internet, no sítio
desta Prefeitura, no endereço: www.posse.go.gov.br. lnformaçôes na Gerência de
Compras e LicitaçÕes da Prefeitura, localizada na Sede da Prefeitura Municipal de
Posse, na Av. Padre Trajano, n 55, Centro, Posse-GO, no horário de 08h00m às
17h00m - Telefone (62)3481-1 370/í 380.

3.2 As empresas e/ou representantes que adquirirem o instrumento convocatório
via internet e tiverem interesse em participar do certame, se obrigam a acompanhar as
publicações no sítio acima descrito e publicaçôes em jornais quando for o caso.

3.3. As dúvidas quanto à interpretação dos termos deste edital e de seus anexos,
bem como, quaisquer incorreções ou discrepâncias neles encontradas, deverão ser
apresentadas à Comissáo Permanente de Licitação, por escrito, dentro do prazo
legal, endereçando-as para: PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE/COMISSAO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - Av padre Trajano, n 55, Centro, posse-GO - CEp
73900-000.

3.4 Os pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados formalmente no
endereço Av Padre Trajano, n 55, Centro, Posse-GO, dentro do prazo estipulado.

t

3.5 Os esclarecimentos serão prestados pelo presidente da Comissáo d
Licitação através de endereço eletrônico, fax, telefone ou diretamente no sÍti
www.posse.go.gov.br em mensagem acessível a todos os interessados. Serã o
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d isponibilizadas, além das respostas, outras informaçÕes que a Comissão de
Licitação julgar importantes, razão pela qual, os interessados devem consultar o sítio
com freqüência.

lv. coNDrÇÔEs DE pARTtCtpAÇÃO E DO CREDENCTAMENTO
4.1 Poderão participar da licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao
objeto licitado, que atendam todas às condiçÕes estabelecidas neste instrumento
convocatório.

4.2 Não serão admitidos interessados que se enquadrem em quaisquer das
situaçÕes a seguir:

a) Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo
Mu nicípio;

b) Empresas declaradas inidôneas por ato do poder público, empresas que
estejam temporariamente impedidas de licitar, contratar e transacionar com a
administração pública ou quaisquer de seus órgãos descentralizados (Art. 87,
lll e lV da Lei no 8.666/93);

c) Empresas em consórcio;

d) Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores, servidor
público da ativa ou empregado da empresa pública ou sociedade de economia
mista;

e) Estejam sob regime de falência, concordata, dissolução ou liquidação;

f) Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto
da licitação;

S) Todos aqueles casos proibidos pela legislação vigente;

h) Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art.72,
§ 8o, V da Lei no 9.605/98;

i) Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do arl. 12
da Lei no 8.429192;

j) Quaisquer interessados enquadrados nas vedaçÕes previstas no artigo go da
Lei no 8.666/93;

k) Possuam proprietário titular de mandato eletivo no Município de posse/GO;

l) Estejam descumprindo o disposto no inciso XXX|ll do art. 7o da Constituição
Federal, de acordo com o Anexo Vll deste Edital.

4.3 A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade
do licitante que pelo descumprimento, sujeitar-se às penalidades cabiveis.

4.4 Na sessão de abertura deste certame que se realizarâ no local, data e
horário indicados no preâmbulo deste Edital, a licitante proponente credenciará
representante perante a Administração Municipal para todos os atos decorrentes do
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certame. O credenciamento será feito através de instrumento público ou particular de
procuração ou documento que comprove poderes para praticar os atos pertinentes ao
certame, em nome do licitante proponente.
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4.5 O documento de credenciamento deverá ser apresentado na forma do
modelo constante do Anexo I deste instrumento, acompanhado do contrato social
ou ata de assembleia qeral da empresa licitente. em via original ou autenticada
com firma reconhecida em cartório competente.

4.6 No caso de representante, este deverá comprovar o credenciamento e os
necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os atos
relativos ao certame.

4.5. E vedada a representaÇão neste certame, por um mesmo representante
legal ou procurador, para mais de uma empresa licitante, não sendo também permitido
uma licitante ter mais de um representante, como também Responsável Técnico
comum em acervos distintos.

4.6. Para comprovar a condição de interessado ou a qualidade de representante
da licitante, o credenciado entregará a Comissáo.

4.6.1. Documento de identificação com foto;

4.6.2. Se representante (preposto/procu rador) :

a) Cópia do contrato social, estatuto ou ata de eleição do dirigente da
licitante;

b) Procuração pública ou particular com firma reconhecida, com poderes
específicos para representar a empresa na licitaçáo em todas as suas fases,
e todos os demais atos, em nome da licitante;

c) Cópia da cédula de identidade;

4.6.3. Se dirigente/proprietário:

a) Cópia do contrato social, estatuto ou ata de eleição do dirigente da
licitante, no qual estejam expressos os seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b) Cópia da cédula de identidade;

4.6.4. A documentação para o credenciamento poderá ser:

a) Cópia autenticada por Cartório, ou;

b) Cópia não autenticada, mediante a exibição dos originais na data da
abertura, para conferência por membro da Comissão permanente de
Licitaçóes, ou, autenticação de servidor público do Departamento de
Compras e LicitaçÕes do Município de Posse, ou;

c) Exemplar da publicação em órgáo da imprensa oficial.

4.7. As cópias dos documentos apresentados para o credenciamento serão
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retidas pela Comissão Permanente de Licitação e juntadas ao processo de licitação

v - Do RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA

5.1 - A "Documentação de Habilitação" e a "Proposta" deverão ser encaminhadas ao
Município de Posse-GO, até às _:_ horas do dia _ de de 2022.

5.2 - A "Documentação de Habilitação" e a "Proposta" deverão ser apresentadas
em envelopes distintos, fechados, opacos e rubricados no local de fechamento.

5.3 - O envelope contendo a "Documentaçáo de Habilitação" será apresentado
externamente com os seguintes dizeres:

COMISSAO DE LICITAÇÃO DE POSSE

ENVELOPE No. 0í - DocUMENTAÇÃO DE HABIL|TAÇÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA NO, 12022

5.3.1 - O envelope contendo a "Proposta" será apresentado externamente com os
d izeres:

coMrssAo DE Lrct'tAÇÃo DE PossE

ENVELOPE N". 02 _ PROPOSTA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N'" 12022

5.3.2. Após a conclusão da operação de recebimento dos envelopes, nenhum
outro documento será aceito pela Comissão de Licitação.

5'3.3. - A Proposta será devidamente assinada pelo proprietário ou representante legal
da empresa e será considerada, táo somente, se atendidas as exigências do presente
ato convocatório e entregue no local indicado até o dia e hora fixados.

5.4. A Prefeitura Municipal de Posse, não se respons abilizará por envelopes remetidos
via postal que não sejam entregues no local, data e horário definido neste edital.

VI . DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO . ENVELOPE NO 01

6.1 - Poderão participar da licitação as empresas do ramo do objeto licitado que
atendam todas as exigências deste edital.

6.2 Para fins de habilitação as empresas apresentarão no dia, hora e local indicados
no preâmbulo deste Edital, os documentos enumerados abaixo, com vigência plena até
a data fixada para a entrega dos envelopes, apresentados em original ou cópia
autenticada por cartório competente, sendo que para autenticação, pela comissão,
deverá ser apresentado o original do documento no momento da licitação.
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6.3 - O envelope no. 01 deverá conter, sob pena de INABILITAÇÃO, os documentos,
numerados sequencialmente e rubricados em todas as páginas, descritos abaixo.

HABrr.tTA(' o.ttrR t)t( .{

6.3.'l - Registro comercial, no caso de empresa individual, ou ato constitutivo,
estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente registrado, em se hatando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores.

6.3.1.1. Para Empresa lndividual: Registro Comercial;

6.3.1.2. Para Sociedade Comercial (Sociedades Empresárias em geral): Ato
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social devidamente CONSOLIDADO em vigor e
alteraçÕes subsequentes, se for o caso, devidamente registrados,

6.3.1.3. Para Sociedade por AçÕes (Sociedade empresária do tipo S/A): Ato
Constitutivo e alteraçÕes subsequentes, acompanhados de documentos de eleição de
seus ad min istradores, em exercicio;

6.3.1.4. Para Sociedade Civil (Sociedade Simples): lnscrição do Ato Constitutivo e
alteraÇões subsequentes, devidamente registrados no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em exercício,

6.3.1 .5. Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País:
Decreto de autorizaçáo, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido
pelo órgáo competente, quando a atividade assim o exigir.

6.3.1.6. Cédula de identidade e cadastro de
representante legal;

REGTILARIDAI)E FISCAL E TRABAI,HISTA

6.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual;

6.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou
sede da licitante; expedida pelo municipio de origem e certidão Municipal de negativa
de debitos junto ao Municipio de Posse, podendo está ser requerida pelo site, para
empresas cadastradas no município e junto ao departamento de arrecadação para as
que queiram emitir presencial ou requerer cadastro, iunto ao departamento de
arrecadação, para emissão via internet.

6.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede
da licitante, expedida pelo município de origem.

pessoa física do sócio ou
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6.3.5. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
FGTS, através da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS
expedido pela Caixa Econômica Federal.

6.3.6. Prova de regularidade Íiscal perante a Fazenda Nacional, inclusive em
relação à dívida ativa do lnstituto Nacional do Seguro Social - INSS, mediante a
apresentação de certidões especificas e conjuntas expedidas pela Secretaria da
Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, referente aos tributos
federais e à Dívida Ativa da Uniáo (Decreto no 6.420, de 01 de abril de 2008).

6.3.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa, nos termos da Lei no 12.440, de
07 de julho de 20í 3.

6.3.8. Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata, expedida pelo
distribuidor da sede da Proponente, emitida pelo sistema do Tribunal de Justiça de
Goiás, com data não superior a 60 (sessenta) dias da data limite para entrega das
propostas da presente licitação:

6.3.9. Caso na certidáo conste qualquer ação judicial distribuída, deverão ser
apresentados os comprovantes de quitação dos débitos ou certidão explicativa que
aponte a situação da demanda judicial;

6.3.10. A certidão do diskibuidor que contiver a observação "Esta certidáo só tem
validade no seu original".

6.3.11. As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem postergar
a comprovação da regularidade fiscal para o momento da assinatura do contrato e ter
preferência no critério de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos
da Lei Complementar no 123, deí4 de dezembro de 2006, deverão apresentar a
declaraçáo, bem como Certidão Simplificada, atualizada (do ano em curso) de inscrição
na Junta Comercial do Estado, com a designaçáo do porte (ME ou EPP), de acordo
com o inciso lll, do art. 28, da Lei Municipal no 8.134, de 15 de janeiro de 2010.

6.3.12. As microempresas e empresas de pequeno porte deveráo apresentar no
envelope de habilitação os documentos refeÍentes à regularidade fiscal, todavia,
apresentada a documentaÇão constante no item anterior, eventual restrição poderá ser
sanada após o julgamento das propostas de preços, como condição para a assinatura
do contrato, na forma da Lei Complementar no 123106 de 14.12.2006.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

6.3.13. Juntamente com a documentação de habilitaçáo, a licitante deverá
apresentar a seguinte documentação.

a) Declaração do licitante que concorda com todos os termos e condições do
presente edital e dos seus anexos, obtendo para si, sob sua própria
responsabilidade, os riscos e ônus de todas as informaçÕes que possam ser
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relevantes e necessárias para a elaboração da proposta e adjudicaçáo do
serviço, se vencedora da licitação. (Anexo Xl);

b) Declaraçáo de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir
de 14 anos, nos termos do inciso XXXlll do art. 70 da Constituição Federal.
(Anexo Vl)

c) Declaração do licitante da inexistência de superveniência de fato impeditivo
de habilitação, nos termos do artigo 32, § 20 da Lei Federal no 8.666/93, de que
não foi declarada inidônea e nem está suspensa em nenhum órgão público,
Federal, Estadual ou Municipal, conforme modelo. (Anexo lV);

d) Declaração de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno
porte ou equiparado, nos termos da Lei Complementar no 123106, quando for o
caso. (Anexo Xll)

e) Declaração indicando o profissional que será o responsável pela assinatura
do contrato. (Anexo Vll)

Í) Declaração comprometendo-se a manter uma sede ou filial na cidade de
Posse/GO, caso logre vencedora do certame. (Anexo Vlll)

S) Declaração, (conforme modelo do Anexo lX) assinada por representante
legal da empresa, de que tem pleno conhecimento dos serviços a serem
executados, bem como da legislação pertinente, que se sujeita a todas as
condiçÕes estabelecidas, e que atenderá a todas as condiÇões estabelecidas
para outorga da concessáo antes da assinatura do contrato.

6.3.14. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentaçáo
complementar deverá comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.

6.3.15.

QUALIFICAÇAO T CNICA

6.3.16. Atestado de
Público/Privado;

capacidade técnica emitido por pessoa jurídica

6.3.17. Será exigido dos responsáveis pelas empresas funerárias uma equipe
profissional com capacidade técnica e operacional e que detenha habilitação do nível
de qualificação especÍfico requerido para o exercício da atividade funerária.

6.3.18.

QUALTFTCAÇ O ECONOMICO-FINANCEIRA

/a1z at, y',otry qi6
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6.3.17- Cópia do Balanço Patrimonial e demonstraÇões contábeis do último exercício
social, já exigíveis e devidamente escriturados no correspondente livro contábil (livro
diário) e assinado pelo representante legal da empresa e por profissional de
contabilidade legalmente habilitado. Tais documentos deverão ser apresentados em
cópias autenticadas, extraídas exatamente das folhas do Livro Diário, acompanhados
de cópias dos termos de abertura e de encerramento do respectivo Livro, constando a
identificação do órgão oficial de registro competente (Junta comercial ou cartório de
Registro de TÍtulos e Documentos);

6.3.17.1 - As empresas recém constituídas que não completaram um
exercício financeiro deverão apresentar Balanço de constituição, assinado por
profissional legalmente habilitado.

6.3.17.2 - O balanço patrimonial e as demonstraçÕes contábeis, se
encerrados há mais de três meses da data da apresentação da proposta, poderáo ser
atualizados segundo a variaçáo do INPC/IBGE entre a data de encerramento do
balanço e a data de apresentaçáo da proposta.

6.3.'17.3 - A Demonstração Contábil comprovará a boa situação financeira da
licitante devendo ser baseada na obtençáo dos Índices de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das fórmulas
abaixo, sendo considerada habilitada a empresa que apresentar resultado iguais ou
superiores aos indices abaixo indicados, a exceÇão do indice de Endividamento deverá
ser menor que o estabelecido na fórmula que se segue:

LG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGiVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE

CIRCULANTE

SG= ATIVO TOTA

CIRCULANTE + EXIG|VEL A LONGO PRAzo

6.3.17 ,4 - Considerar-se-á comprovada a boa situaçâo financeira da
Licitante, aquela que apresentar os índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez corrente
(LC) maiores ou igual a 1(um) e Solvência Geral (SG), menor ou igual a .l(um).

TRABALHO DE MENORES

6.3.í9 Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXlll, do art. 70,
da constituição Federal, relativamente à proibição de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de dezoito e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos da CF.

PASSIVO

L
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vil - DA PROPOSTA DE PREÇOS:

7.1 A PROPOSTA Comercial da licitante deverá conter o valor referente à oferta da
licitante pela outorga, equivalente ao valor mensal a ser pago até o 10o (décimo) dia de
cada mês da concessão, que deve ser expresso em valores numéricos e por extenso,
além das demais informações e declaraçÕes, na forma do Termo de rêferência, anexa
a este edital.

7.2 A "Proposta" deverá ser apresentada nos moldes do Anexo Xl deste edital, em
papel timbrado da empresa, contendo todas as informaçÕes ali previstas, observadas
as instruçôes constantes dos itens seguintes:

7.3 Deverá ser obrigatoriamente datilografada ou processada em computador, sem
rasuras, ressalvas ou correções e assinada pelo representante legal da empresa,
devidamente identificado.

7.4 Deverá referir-se à integralidade do objeto licitado

7.5 O prazo de validade deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias a partir da
abertura da mesma.

7.6 Se por motivo de força maior, a dadjudicaçáo não puder ocorrer dentro do período
de validade da proposta e caso persista o interesse do Poder Concedente, este poderá
solicitar a prorrogaçâo da validade da proposta por igual prazo.

a) A falta de data e/ou rubrica da(s) proposta(s) poderá ser suprida pelo
representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes 02 - Propostas, e
com poderes para esse fim;

b) Para efeito de julgamento, não se considerará qualquer oferta de vantagem
não prevista neste edital nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais
licitantes.

VIII . DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1 - Na data e hora marcadas para a realização da licitaçáo, a Comissão procederá à
aberturâ dos envelopes, sob a garantia de acesso dos representantes credenciados
das firmas proponentes a todos os documentos.

8.2 - A princípio a Comissão Permanente de Licitaçáo identificará os representântes
das licitantes, por meio de ato de credenciamento, quando então entregarão os
Envelopes de Propostas Comercial.

A
1tL| nl

7.7 Serão corrigidos automaticamente pela Comissáo de LicitaÇão:

c) O julgamento seguira o que determina o artigo 30 parágrafos 80. e 90. da Lei
Federal no. 8.666/93.
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8.3 - Primeiramente seráo abertos os envelopes contendo a Documentação de
Habilitação. Em seguida serão abertos os envelopes contendo a proposta Comercial.

8.4 - Os envelopes poderáo ser abertos numa única reunião se não houver diligência
para complementar a instrução e os licitantes, por seus representantes, renunciarem
expressamente ao prazo recursal. Havendo protesto por recurso, será fixada a data de
abertura dos envelopes contendo a Proposta. A Comissão providenciará, nas duas
fases, que todos os documentos, orimeiramente, recebam o visto dos presentes, para
em seguida proceder à sua análise.

8.5 - Nâo serão abertos os envelopes de Proposta das empresas inabilitadas na
primeira fase do certame. Os envelopes não abertos serão devolvidos, intactos, aos
respectivos licitantes.

8.5. A Comissão de Licitação poderá proferir o julgamento de habilitaçâo das
licitantes, na mesma sessáo de reunião de abertura ou poderá, a seu critério,
suspender a sessão para uma análise posterior. Nesta hipótese o julgamento será
divulgado aos licitantes por meio de publicação no Diário Eletrônico do Município, por
e-mail e publicação no site www.posse.go.gov.br.

8.6. Caso a Comissão de Licitaçáo profira o julgamento da habilitação dos licitantes
durante a sessão e, estando presentes todos os licitantes devidamente representados
e os mesmos desistam expressamente da interposição de recursos, a Comissão de
LicitaÇão estará liberada para realizar imediatamente a abertura dos envelopes no 02 -
Proposta de Preços das licitantes habilitadas.

8.7. Aberto o Envelope contendo a Proposta Comercial, caberá à Comissão de
Licitação verificar a sua exequibilidade.

8.8. As Licitantes que não forem desclassificadas em razão da inexeq u ibilidade de
suas Propostas, serão classificadas de acordo com o maior valor de outorga, em ordem
decrescente.

8.9. As 2 (duas) melhores ofertas, considerando o item 14.2 deste edital, serão
classificadas.

8.10. Após a classificaçáo das propostas será aberto ptazo paa manifestação de
recurso em face das propostas comerciais classificadas.

IX. DO JULGAMENTO

9.1. A Licitação para a escolha das Concessionárias dar-se-á pela modalidade
CONCORRENCIA PUBLICA, do tipo MAIOR VALOR DA OUTORGA, a qual deverá ser
paga em PARCELA MENSAL, sempre ate o 10'(décimo) dia do mês, iniciando no mês
subsequente a assinatura do Contrato de Concessão.

9.2. Seráo consideradas vencedoras as 2 (duas) empresas licitantes que ofertarem os

T
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9.3. Além disso, será considerado o menor preço das tarifas aos munícepes, que por
sua vez náo poderão ultrapassar os valores previstos na TABELA REFERENCIAL DE
VALORES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS NO BRASIL da Associação Brasileira de
Empresas Funerárias, Crematórios e Administradoras de Planos Funerários -
ABREDIF, atualizada anualmente, disponível no sítio eletrônico:
lltps_l/fu!e-14trg!c!-com.br1w!Ç.o11!e!q!ploa!q/2019/Mtebeje 20]9.p!J

9.4. O valor das tarifas será rea,ustado na periodicidade e na forma previstas na
Tabela referencial da ABREDIF.

9.5. A fase de habilitação será julgada levando-se em consideração todos os
documentos exigidos que deverá se mostrar compatível com as especificações
técnicas descritas neste Edital, sendo condição essencial para a sua aceitação, sob
pena, de inabilitação.

9.6. Os requisitos da Metodologia serão avaliados segundo a clareza, a objetividade, a
coerência, a profundidade, a consistência e a conveniência dos conteúdos e propostas
apresentados, para as quais seráo atribuÍdas as seguintes exigências para implantação
no prazo mínimo de 06 (seis) meses:

PERTINÊNCIA A
cLASSTFTCAçÃO DE

FUNERARIA
REQUTSTTOS DA PONTUAçÃO

Número de locais na
cidade que contenha no

mínimo 02 salas ou
Até 03 locais Até 02 locais 01 local

^
lE ll-_
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maiores valores mensais de outorga.

9.2.1 - A empresa classificada em 20 lugar, para fins de preenchimento
do direito da segunda vaga para prestação do serviço, deverá aceitar
que sua proposta se equipare a da primeira.

9.2.2 - No caso do aceite da segunda colocada a mesma terá prazo
concedido pela comissáo para realizar a apresentação de nova
proposta, devidamente assinada por representante da empresa e
anexada ao processo licitatório para fins de assinatura de contrato.

9.2.3 - Caso a 2" (segunda) colocada não aceite fazer sua proposta,
em valor de outorga, será consultada a 3" (terceira) colocada para que
possa optar por Íazer sua proposta como o da í " (primeira) colocada
nos moldes dos itens 9.2.1 e 9.2.2, e assim por diante até que possa
ser obtida uma proposta equivalente a da primeira colocada, permitindo
assim que as empresas selecionadas para as vagas disponíveis a
façam pelo mesmo valor.
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capelas para velório, com
como para repouso e no

minimo 02 (dois

Número de veículos
disponíveis para

transporte de cadáveres

Até 05 veiculos Até 04
veículos

03
veículos

B

1 5 pontos 10 pontos 05
pontos

Número de salas de
embalsamento e

tanatopraxia

Até 03 salas Até 02 salas 01 sala

C

I 5 pontos 1 0 pontos 05
pontos

05
pontos

í 5 pontos 1 0 pontos

banheiros

9.7. Será inabilitada a licitante que obtiver 0 (zero) ponto em qualquer um dos itens ou
que obtiver nota total menor que 30 (trinta) pontos.

9.8 Ocorrendo à inabilitação de todos os licitantes poderá a Comissão de Licitação, a
seu critério, fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova
documentação, escoimada das causas que àquela deram origem, conforme Art. 48, s
3o da Lei 8.666/93.

9.9 Para o julgamento das propostas, levar-se-á em conta o cumprimento dos
requisitos estabelecidos neste ato convocatório e os critérios dispostos em seus
Anexos.

9.10 A Comissão Permanente de Licitação, se julgar necessário, poderá em qualquer
fase do processo, solicitar parecer técnico de profissionais especializados na área para
orientar-se na sua decisão.

9.í 1 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á nos
termos no § 2o, do art. 45, da Lei Federal no. 8.666/93.

9.12 Na análise das propostas não serão consideradas ofertas e outras informações
não solicitadas neste instrumento ou em diligências.

9.'13 Será desclassificada a proposta de preços que:

9.13.1 Não se refira à integralidade do item cotado;

9.13.2 Contenha rasuras, emendas, borrôes, entrelinhas, ressalvas, correçÕes,
irregularidade ou defeito de linguagem capazes de dificultar o julgamento;

9.13.3 Apresente preços simbólicos, superestimados, manifestamente
inexequiveis, de valor zero ou incompatíveis com o preço de mercado acrescido d
respectivos encargos, assim considerados nos termos do disposto no aft. 44 e art. 4g

,\
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inciso ll, da Lei Federal No8.666/93;

9.í3.4 Apresente preço baseado em outra(s) proposta(s), inclusive com o
oferecimento de reduçáo sobre a de menor valor.

9.í4 Poderá a Comissão de Licitação, a seu juízo, solicitar novos detalhes sobre as
propostas apresentadas.

9.15 - A adjudicação do objeto ao vencedor será pelo menor preço global e a
melhor tÉcnica apresentado.

X - DA OUTORGA

10.í - O Valor Mensal de Outorga da Concessão a ser proposto para cada Licitante
nâo poderá ser inferior a 675 UVMP (Unidade de Valor do Município de Posse), que
convertidos totalizam R$ 2.214,00 (dois mil e duzentos e quatorze reais) para cada
concessionária.

10,2 - O valor da outorga mensal será atualizado anualmente, conforme atualizaçáo
do valor da UVMP,

10.3 - Os valores serão pagos e reajustados nos moldes do Termo de Referência
anexo a este edital,

10.4 - Poderá, a critério da Administração Pública, ser prorrogada a concessão, por
uma única vez, por mais 10 (dez) anos, observando-se a conveniência e oportunidade
da medida.

XI - DO PRAZO E DAS CONDIÇÓES DA CONTRATAçÃO

1 1.1 - O contrato a ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Posse e o adjudicado, a
preço global, obedecerá ao modelo constante do Anexo ll, terá a duração de í0 (dez)
anos, se subordinará à legislação que rege a matéria e poderá ser prorrogado por
iguais e sucessivos períodos em conformidade com o disposto na Lei Municipal n'
1.416 de 1311012021 .

'11.2 Farào parte integrante do contrato todos os documentos constituintes do processo
da presente licitaçáo.

VALOR MíNIMO DA OUTORGA

Descritivo UVMP
Valor da UVMP

de 2022
Outorga para exploração dos serviços

funerários do Município de Posse, pelo prazo
de 10 (dez) anos.

R$ 2.2'14,00

thll

675
un.

R$ 3,28
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11.3 A Licitante vencedora deverá firmar o Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da convocação, podendo ser este prazo prorrogado, mediante
justificativa apresentada por escrito à contratante.

'11.4 Como condição para serem convocadas a assinar o Contrato de Concessão, as
empresas declaradas vencedoras deverão apresentar os seguintes documentos
perante a Comissáo Permanente de Licitação, no prazo de 30 dias, a contar da
habilitação na licitação:

a) Alvará de Funcionamento em nome da empresa licitante;

b) Alvará Sanitário para Laboratório de Tanatopraxia, segundo as normas da
ANVISA;

c) Documentação profissional de funcionário legalmente habilitado em
Tanatopraxia, juntamente com a comprovação do respectivo vínculo empregatício
com a empresa licitante ou contrato de prestação de serviço;

d) Comprovação que possui no mínimo 02 (dois) veículos em nome da licitante,
através de apresentação de CRLV, com no máximo 10 (dez) anos de fabricaçáo,
emplacados no município de Posse/GO, em perfeitas condiçôes de uso e
trafegabilidade, respeitadas as exigências e configurações do DETRAN/SC;

e) Declaração que possui '1 Capela mortuária, conforme as determinações da
ANVISA e informando os respectivos endereços.

1 1.5. O vencedor do certamê deverá disponibilizar e indicar, iunto à sua
prooosta, o endereço eletrônico de e-mail para receber o contrato e eventuais
termos aditivos em arquivo com extensão ".pdf'. Recebido o arquivo, o vencedor
deverá realizar a impressão do mêsmo, êm duas vias, enviando-as ao
Contratante, devidamente rubricadas em todas as páginas e assinadas ao final,
com Íirma reconhecida em cartório, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob
pena de a sua inércia ser considerada negativa de assinatura do contrato ou
termo aditivo, sujeita às penalidades legais;

í 1.6. Na hipótese da empresa vencedora se recusar a assinar o Contrato, a
Administraçâo convocará a empresa remanescente na ordem de classificação, sem
prejuízo da aplicação das sançÕes previstas neste instrumento;

11 .7 . A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria
Municipal do Município de Posse, por profissional designado pela mesma;

11.8. A CONCESSIONÁRA deverá comunicar, por escrito, à contratante quaisquer
erros ou incoerências verificadas, não sendo, a eventual existência de falhas, razáo
para execução incorreta de serviços de qualquer natureza;

11.9. Na execuçáo dos serviços, a CONCESSIONARIA deverá empregar
profissionais devidamente habilitados à funçáo, sendo-lhe vedada sub empreitar
totalmente os serviços especializados, sem autorização expressa da contratante. Uma

!Hl
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vez comprovada a idoneidade técnica do subempreiteiro, a critério da Fiscalizaçâo,
esta poderá ser autorizada,
,11.10. A CONCESSIONARIA deverá durante a execução dos serviços, cumprir as
prescriçÕes referentes às Leis Trabalhistas, de Previdência Social e de Seguro de
Acidentes do Trabalho, efetuar o pagamento de impostos, taxas e outras obrigaçÕes
financeiras que incidam ou venham incidir sobre o contrato;

11.11. - A CONCESSIONARIA deverá providenciar uniformes padronizados e
aprovados pela Fiscalização, exigir o uso de equipamentos de proteçáo individual
para o adequado desempenho de cada atividade, bem como o uso frequente e
sistemático de EPC- Equipamento de Proteção Coletivo;

11.12. Deverá durante a execuçáo dos serviços, assumir inteira responsabilidade civil,
administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados
à contratante ou à terceiros, cometido por seus empregados ou prepostos.

xil. APLICAÇAO DA LETCOMPLEMENTAR 123/2006

12.1.- Para fins de concessão de tratamento favorecido, diferenciado e simplificado às
microempresas e empresas de pequeno porte, instituído pela Lei Complementar n.o
12312006, em especial quanto ao Art. 3o., as empresas deverão apresentar:

a) Declaração sob as penas da Lei, de que cumprem os requisitos legais para a
qualificaçâo como micÍoempresas ou empresas de pequeno porte, estando aptas a
usufruir o tratamento favorecido estabelecido no CapÍtulo V - Seção Unica daquela
Lei Complementar conforme Anexo Xlll;

b) Balanço patrimonial do último exercício social (cópia autenticada ou à vista
do original), exceto para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para locação
de materiais, ou Declaraçáo de lmposto de Renda de Pessoa Jurídica, vigente (cópia
autenticada ou à vista do original).

12.2. - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.

12.2.1. - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta aprêsênte alguma restrição;

12.2.2. - Havendo restrição na comprovaçáo da regularidade fiscal, será
assegurado o pazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por
igual período, a critério da Administração Pública, paru a regularizaçáo da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

12.2.3. - A não regularizaçáo da documentaçáo, no prazo previsto subitem 1\
\-\
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anterior, implicará decadência do direito à contrataçâo, sem prejuízo das sançÕes
previstas no art. B'1 da Lei no 8.666/93, sendo facultado à Administraçáo convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificaçâo, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitaçáo.

12.3 - Para os efeitos deste edital consideram-se microempresas ou empresas de
pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se
refere o art.966 da Lei No 10.406, de'10 de ianeiro de 2002, devidamente regishados
no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas,
conforme o caso, desde que:

12.3.1. - No caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela
equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a
R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);

12.3.2. No caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa
jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a
R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$3.600.000,00 (três
milhões e seiscentos mil reais).

xilr. DAS COND|ÇOES GERATS DE PRESTAÇÃO DE SERV|ÇOS

13.1 - As condiçÕes gerais de prestaçáo dos serviços objeto de permissáo sáo válidas
e aplicáveis a partir da assinatura do CONTRATO,
13.2 - Os serviços concedidos seráo prestados em perfeita obediência às normas,
especificaçÕes e tarifas fixadas pelo Município, especialmente quanto às exigências da
Lei Municipal no 1.41612021;
13.3 - Despesas de manutenção, conservação, instalação de bens móveis e imóveis
ficam a cargo da CONCESSIONARIA, que se obriga a mantê-los em perfeitas
condiçÕes de funcionamento;
13.4 - Sem prejuízo das obrigaçoes específicas previstas neste Termo, a
CONCESSIONARIA deverá:

13.4.1 - Manter a ordem e a regularidade dos serviços;

13.4.2 - Manter o atendimento ao público 24 horas por dia, ininterruptamente,
incluindo-se sábados, domingos e feriados;

13.4.3 Manter os veículos destinados exclusivamente ao serviço de translado em
consonância com a Lei Municipal 1.41612021, artigo 14, inciso Xl;

13.4.4 Manter em seus quadros permanentes, profissionais legalmente
habilitados em serviço de Tanatopraxia;

13.4.5 Manter o local para o embalsamento, a formolização e a reconstituiçáo de
cadáveres em conformidade com as normas sanitárias, devidamente iluminado e
ventilado, sem odor, devendo conter ainda: mesa adequada que facilite o
escoamento de líquido, feita ou revestida de material liso, resistente e
impermeável, lavatório ou pia com água corrente e dispositivo que permita a
lavagem das mesas e piso, instalaçÕes sanitárias, um lavatório e um chuveiro
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com paredes e pisos revestidos de material liso impermeável e resistente,
inclusive respeitando a distância mínima estabelecida no artigo í 4, §4o, da Lei
Municipal de no 1.416/202'1 , entre o prédio apropriado e o zoneamento urbano;

'13.4.6 Praticar tarifas dos serviços funerários respeitando os valores máximos
estipulados pela Tabela referencial da ABREDIF, afixando a Tabela de Tarifas
aplicadas em local visível e de acesso ao público, contendo os telefones dos
órgãos fiscalizadores, não podendo a CONCESSIONARIA negar-se à prestação
de serviços tabelados de categoria inferior a quem os requeira;

13.4.7 Manter em estoque de cada modelo de urna ofertada.

í 3.4.8 Manter, na sala de administração, contato com administradores dos
cemitérios, bem como contato de cerimonialistas disponíveis para uso no dia.

13.4.9 As Capelas/Salas Mortuárias deverão conter alvará sanitário expedido
pela Vigilância Sanitária do Município e laudo emitido pelo Corpo de Bombeiros.

13.4.10A estrutura física das CONCESSIONARIAS vencedoras deverá estar
adequada as normas expedidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), deveno pfovidenciar, à suas próprias custas, todo investimento para
adequação e revitalização do prédio, incluindo área de repouso adequado para os
usuários.

13.5 A partir da assinatura do CONTRATO, as CONCESSIONARIAS ficam obrigadas a
disponibilizar à CONCEDENTE, quando solicitado, os documentos contábeis e de
despesas operacionais.

13.6 As CONCESSIONARIAS executarão suas atividades sob a fiscalização e
supervisão do Setor de Fiscalização, da Secretaria de Administração e Finanças e da
Secretaria de Assistência Social.

13.7 Quando o cadáver for oriundo de outro município, e o transporte até o município
de PosseiGO houver sido realizado por outra empresa, admitir-se-á:

13.7.1 Que as Concessionárias locais prestem os serviços complementares, a
partir do velório;

13.7.2 Que as Concessionárias locais prestem os serviços complementares, a
partir do velório;

13.7.3 Compete à CONCESSIONARIAS intermediar e assessorar os
contratantes nas situaçÕes de despachos aéreos ou terrestres, nacionais ou
internacionais de cadáveres.

'13.7.4 Quando ocorrer óbito no município de Posse e havendo necessidade de o
cadáver ser transportado para outro município, o serviço de transporte poderá ser
feito por empresa daquele ou de outro município, não sendo necessária a
intervenção de empresa CONCESSIONARIA, exceto quando for solicitada pela
família interessada.

13.8 As edificaçÕes dos estabelecimentos funerários devem observar minimamente as
seguintes condições fisicas gerais:

\-J
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13.8.í Não possuir comunicação física com ambiente de domicílio, residência ou
outro estabelecimento que realize atividades não relacionadas às atividades
constantes neste documento,

13.8.2 Rede elétrica em bom estado de conservaçâo e abastecimento com água
potável;

í 3.8.3 Reservatório de água potável revestido de material resistente e
impermeável com cobertura adequada e capacidade de armazenamento
compatível com o consumo:

í3.8.4 Esgoto sanitário ligado à rede pública;

13.8.5 lnstalaçÕes elétricas e hidráulicas embutidas ou protegidas, facilitando a
circulação e a higienizaçáo do ambiente;

13.8.5 Forro ou teto em bom estado de conservação, revestido por material que
possibilite limpeza e manutenção;

13.8.7 Piso revestido de material resistente, antiderrapante, impermeável e que
possibilite processo completo de limpeza e desinfecção;

13.8.8 Paredes, portas e janelas revestidas de material resistente, liso e lavável
nos locais onde houver procedimentos de higienização, tamponamento,
armazenagem temporária ou conservação de restos mortais humanos,

13.8.9 Janelas e demais aberturas destinadas à ventilação do ambiente, onde
sejam realizados procedimentos higienizaçáo, tamponamento, armazenagem
temporária ou conservaçáo de restos mortais humanos, protegidas contra a
entrada de insetos e outros animais;

13.8.10CondiçÕes de manejo de resÍduos de acordo com a RDC ANVISA n.
50i02, RDC ANVISA n. 306/04, Resoluçáo CONAMA n. 358/05 e outros atos
normativos que vierem a substituí-las ou complementá-las.

14.'l Zelar para que nos sepultamentos náo haja qualquer distinçáo por motivo de
crença religiosa e, em qualquer caso, discriminação fundada em etnia, sexo, cor,
trabalho e convicçôes políticas.

14.2 Garantir o sigilo dos dados e informações dos usuários dos serviços funerários.

14.3 Observar e respeitar toda a legislação ambiental relativa à prestação dos
serviços funerários.

'14.4 Manter equipe técnica especializada, devidamente uniformizada e com crachá
de identificação, e com equipamentos adequados, para a perfeita execução dos
serviços.

14.5 Para caracterizar o funcionamento adequado do estabelecimento funerário a
CONCESSIONARIA tambem deverá observar que:

lF*,
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'14.5.1 Nâo e permitida a exposição de mostruário fora do estabelecimento ou
voltada diretamente para a rua; e

14.5.2 A inobservância da escala de plantão de funcionários e o desrespeito à
família ensejará a abertura de processo administrativo com vistas ao
cancelamento da Concessão serviço público.

14.6 Executar os serviços responsabilizando-se exclusiva e integralmente pelo
pessoal utilizado na prestação dos serviços, subordinado direto e de exclusiva
responsabilidade da CONCESSIONARIA, inclusive no tocante às obrigações
trabalhistas resultantes de vínculo empregatício, previdenciárias, sociais, fiscais e
comerciais e civis, cujos ônus e obrigaçÕes em nenhuma hipótese poderão ser
transferidos para a CONCEDENTE.

14.7 Assumir solução rápida e efetiva de problemas gerados na realização dos
serviços ou de atrasos junto ao usuário.

14.8 Para óbitos domiciliares, a concessionária deverá fornecer declaração de óbito,
através de medico responsável, previamente contratado para a prestaçáo desse
serviço.

14.9 Fica vedada à empresa concessionária manter pessoal nos hospitais ou em
suas proximidades com o objetivo de angariar negócios, ou afetar, acobertar ou
remunerar o agenciamento de funerais e de cadáveres, sob pena de imediata rescisão
do contrato e demais penalidades.

14.10 A concessionária deverá apresentar suas respectivas demonstraçôes
financeiras, de acordo com a Lei de Concessão e Permissão da Prestaçáo de Serviços
Públicos.

14.'11 Manter em seus quadros permanentes, profissionais legalmente habilitados em
serviço de Tanatopraxra.

14.12 Os casos omissos neste Termo de Referência serão supridos pela legislação
Municipal n. 1 .41612021 e a Lei Federal de no. 8.987/1995, aplicável ao presente caso.

XV - SANÇOES ADMINISTRATIVAS

15.1 O descumprimento total ou parcial das obrigaçÕes assumidas caracÍetizatá a
inadimplência da CONCESSIONARIA ou Licitante vencedora, sujeitando-se às
penalidades de advertência, multa, suspensão do direito de licitar e contratar e à
declaração de inidoneidade, conforme previsto nos artigos 86 e 88 da Lei no.8.666/93,
além do encaminhamento ao Ministério Público para a aplicação das sançôes criminais
previstas nos artigos 89 a 99 da referida lei, salvo a superveniência comprovada de
motivo de força maior, desde que aceito pelo Município de Posse, e as sanções a
seguir elencadas, assegurado o direito de defesa prévia através do devido p rocesso
administrativo, sem prejuÍzo da responsabilidade civil e criminal cabível, observado, e
qualquer hipótese, o disposto no artigo 412 do Código Civil:

I. Advertência, por escrito;

-íIfiI
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16.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por
rrregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido ate 5 (cinco) dias
úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a
Administraçáo julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo
da faculdade prevista no § 1o do art. 1í 3 da Lei 8 666/93.

16.2 Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital de licitaçáo
perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que ante@der
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II. Multa administrativa, conforme previsto neste Edital;

III. Suspensão temporária do direito de participar em licitações e
impedimento de contratar com a Prefeitura, por prazo não superior a 02
(dois)anos;

Iv. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública ;

V. Rescisão contratual por descumprimentos das normas previstas no
Art. 78 da Lei no 8.666/93, com multa de até 2o/o (dois por cento), calculada
sobre o valor total do contrato, sem prejuizo de perdas ê danos cobráveis
judicialmente.

15.1.1 Além disso, com fulcro no ar1igo24, da Lei Municipal de no 1.41612021 , a
CONCESSIONARIA ficará sujeita às seguintes multas quando suas justificativas
não sejam aceitas pelo órgão fiscalizador, no seguinte modo:

a) Pela utilizaçáo de materiais, veículos ou equipamento inadequados ou
diferentes dos especificados, aplicar-seá mlta de 200 (duzentos) UFRM;

b) Não iniciar, sem justa causa, a execução dos serviços contratados no
prazo fixado, multa equivalente à 200 (duzentas) UFRM, por dia de atraso,

c) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que por imprudência,
negligência, imperícia, inércia, dolo ou má-fé, venha causa danos ao Municipio
ou a terceiros, independentemente das obrigaçoes indenizatória da
concessionária, aplicar-se-á mlta de 300 (trezentas) URFM;

d) Descumprir quaisquer outras disposiÇôes previstas nesta lei, multa
equivalente a 200 (duzentas) URFM.

15.'1.2 A CONCESSIONARIA será aplicada as SançÕes administrativas, pelo
descumprimento do prazo na implantação dos serviços, bem como por infringência das
obrigações contratuais, ensejará a aplicação de multa, nas seguintes formas, de acordo
com o previsto no Termo de Referência:

15.1.3 Multa diária no valor equivalente a 0,1% (um décimo por cento) do valor
global do serviço no CONTRATO, por cada serviço que apresentar atraso na sua
implantação;

XVI. IMPUGNAÇÕES E RECURSOS
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a abertura dos envelopes de habilitaçáo.

16.3 Será facultado aos licitantes, nos termos do art. 109 da lei no 8.666 de 21106t93
e suas posteriores alteraçÕes, interposição de recursos, conforme situaçÕes, prazos e
condiçÕes estabelecidas no referido artigo, decaindo do direto aos mesmos, se
ultrapassarem os prazos ali previstos.

16.4 Os recursos serão dirigidos ao Prefeito de Posse, através da Comissão
Permanente de Licitação, que poderá no prazo de 05 (cinco) dias úteis reconsiderar
sua decisão, ou nesse mesmo prazo, Íazê-lo subir à autoridade superior, devidamente
informado, para decisão, que também será proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

16.5 Os recursos deverão ser feitos por escrito e protocolados no Serviço de
Protocolo da Prefeitura Municipal de Posse, no endereço já mencionado, aos cuidados
da Comissáo Permanente de Licitação.

16.6 O Recurso para habilitação ou inabilitação do licitante, e julgamento das
propostas terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e
presentes razÕes de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos demais
recursos.

16.7 A decisão acerca de recurso interposto será comunicada a todos os licitantes,
via correio eletrônico (email ou whatsapp), bem como será divulgado mediante afixação
no quadro de avisos deste órgáo e no site oficial.

16.8 O acolhimento do recurso importará a invalidaçáo apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

16.9 Os recursos e respectivas impugnaçÕes cabiveis deverão obedecer aos
seguintes requisitos, sob pena de não serem conhecidos:

a) Ser dirigido ao Prefeito de Posse, aos cuidados do Presidente da Comissão
Permanente de Licitaçáo, nos casos de habilitação ou inabilitação de licitantes e
julgamento das propostas,
b) Ser dirigido ao Prefeito Municipal, nos casos de anulaçáo ou revogação, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 109, inciso l, alínea "c", da Lei
Federal no. 8.666/93;
c) Ser apresentado em uma via original, datilografada ou emitida por
computador, contendo razão social, CNPJ e endereço, rubricado em todas as
folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado do licitante,
devidamente comprovado;
d) Ser protocolizado na Seção de Protocolo da Prefeitura ou na Seção de
Licitação, situadas na Av Padre Trajano, n 55, Centro, Posse-GO;

í6.10 Náo serão conhecidas as impugnações e os recursos interpostos após o
respectivo prazo legal, e/ou subscrito por representante que náo comprove poder de
representação legal.
16.11 A Prefeitura de Posse náo se responsabilizará por memoriais de recursos e
ou impugnaçÕes endereçadas via postal ou por outras Íormas, entregues em locais
diversos das citadas neste instrumento, e que, por isso, não sejam protocolizados no
prazo legal.

I,i rl
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xvil. DA HOMOLOGAÇÃO e AO;UOTCAÇÃO

17.1 Decorrido o pÍazo para apresentaçâo de recurso contra o resultado do
julgamento final deste certame, a autoridade competente fará a adjudicação às 02
(duas) Licitantes vencedoras, conforme o caso, que tenham sido classificadas nos dois
primeiros lugares.

17.2 A homologaçâo e a adjudicação do objeto ao vencedor serão feitas pelo
Secretário Municipal de Administração de Posse, em despacho próprio, na forma da
legislação vigente.

17.3 Caso a empresa, a qual Íoi adjudicado o objeto da presente licitação, venha a se
recusar a assinar o Contrato de Concessão dentro do prazo estipulado, sujeitar-se-á ao
pagamento de uma multa, bem como a suspensáo do direito de licitar com a
Administração Pública Direta e lndireta pelo período de í2 (doze) meses.

17.4 A vigência do contrato inicia com a assinatura do referido instrumento e estende-
se pelo prazo de 10 (dez) anos, prorrogáveis uma única vez, por igual período, nos
termos legais.

XVIII . DA RESCISÃO

18.1.- A rescisão do presente contrato se processará de acordo com a Lei 8.666/1 .gg3
combinados com a Lei municipal no 1.41612021 e poderá ser:

18.2. - Determinada por ato motivado da Administração, após processo regular,
assegurado o contraditório e ampla defesa, nos casos do artigo 78, I a Xll e XVll da Lei
de Licitações;

18.3. - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de
licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

18.4. - Judicial, nos termos da legislação.

xrx - DrsPostÇoEs cERAts

19'1 Toda a documentação apresentada neste instrumento convocatório e seus
anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione
em um documento e se omita em outro será considerado especificado e válido.

19.2 o Presidente da comissão, no estrito interesse da Administração Municipal de
Posse, poderá adotar medidas saneadoras durante a realizaçáo do certame e, relevar
omissÕes puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que náo
contrariem a legislaçáo vigente e não comprometam a lisura da licitaçáo, sendo
possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer ou a
complementar a instruçáo do processo, conforme disposto no § 3" do art. 43 da Lei
Federal 8.666/93;

t
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19,2.1 Se houver solicitação de documentos em diligências, estes deverão ser
apresentados em original ou em cópia autenticada por cartório, sendo possível,
ainda, a autenticação dos mesmos por servidor da administração e ou pelos
membros da Comissão de Licitaçáo.

19.2.2 O não cumprimento da diligência no prazo determinado poderá ensejar a
inabilitaçáo do licitante ou a desclassificaçáo da proposta.

19.4 Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentaçáo da
documentação e da proposta não serão aceitas alegaçóes de desconhecimento ou
discordância de seus termos.

19.4.1 A participação do licitante nesta licitaçáo implica o conhecimento integral
dos termos e condiçóes inseridos neste instrumento convocatório, bem como das
demais normas legais que disciplinam a matéria.

1.9.5 
-Os 

direitos e obrigações da CONCESSTONARIA, do pODER CONCEDENTE, do
ORGAO FISCALIZADOR e dos USUÁRIOS encontram-se descritos no CONTRATO.

19.6 será dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas comerciais
como dos Documentos de Habilitação apresentados na sessão.

í 9.7 E vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão
deste certame.

19.8 E vedado à subcontratação total do objeto desta ticitação. A coNcESSloNÁRlA
poderá subcontratar a execução parcial dos serviços objeto deste certame, mediante
autorização da Prefeitura de Posse, devendo neste caso, responder pela execuçâo e
qualidade técnica dos serviços subcontratados.

í9.9 A presente licitação náo importa, necessariamente, em contratação, podendo o
sr. Prefeito de Posse revogá-la, no todo ou em parte, por razÕes de interesse público,
derivadas de Íato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou
por provocação mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para
conhecimento dos participantes da licitaçáo.

19.í0 A Prefeitura de Posse poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para
recebimento das propostas ou para sua abertura.

í 9.11 Para atender a seus interesses, a prefeitura de posse reserva-se o direito de
alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados,
obedecidos os limites estabelecidos no § 1o do art. 65, da Lei Federal no. g.666/93.

19.12 As decisÕes referentes ao certame serão publicadas no sítio
www.posse.go.gov.br e comunicadas através de ofícios, por fac-símile ou e-mail
todos os licitantes.
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19.13 Nenhuma indenização será devida às empresas licitantes pela êlaboração de
proposta ou apresentação de documentos relativos a esta licitação.

19.14 Todas e quaisquer despesas eiou custos incorridos pelas LICITANTES em
tazão da presente LICITAÇÃO correrão às suas expensas, sendo de sua exclusiva
responsabilidade e risco, ficando o Poder Público isento de qualquer responsabilidade
ou ressarcimento, independentemente do resultado da LICITAÇÃO.

19.15 CONCESSIONÁRA obriga-se a contratar, às suas expensas, junto à
seguradora de sua livre escolha, seguro contra os riscos inerentes à execução do
objeto da CONCESSÃO, nos termos e condiçôes previstos no contrato.

19.16 A Autoridade Competente poderá revogar a presente Concorrência por razões
de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por
provocaçáo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

19.17 A presente Concorrência e seus Anexos poderão ser alterados pela
Administração licitante, antes de aberta a licitaçáo, no interesse público, por sua
iniciativa ou decorrente de, da Lei no 8.666/93, bemoprovocação de terceiros, atendido
o que estabelece o art. 21, § 4 como, adiar ou prorrogar o pÊzo para recebimento e/ou
a abertura dos Documentos e Propostas.

'19.18 lnformaçÕes e esclarecimentos sobre a presênte licitação serão prestadas pelo
Departamento de Compras e Licitações, Av. Padre Trajano, no55, Centro, posse/GO,
de segunda a sexta-feira, durante o horário de expediente - das í3h às 1gh, onde
deverão ser protocolizados, ou através do telefone ou email institucional.

19.19 cópia desta concorrência poderá ser obtida pelos interessados no endereço e
horários informados no item anterior ou ainda no site www.posse.go.gov.br.

19'20 o município não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias
deste Edital, senão aquelas que estiverem rubricadas pela autoridade competente.

19.21 caso a licitante seja a Matriz e a executora dos serviços seja filial os
documentos referentes à Habilitação deverão ser apresentados em nome áa Matriz e
da Filial, sim u lta neam ente,

19.22 Fica eleito o foro da comarca de posse, Estado de Goiás, para solucionar
quaisquer questÕes oriundas desta licitação.

Prefeitura Municipal de Posse-Go, 12 de Abril de 2022

",[Q-Laula Oliveira Rocha
Preside a Comissão Permanente de Licitaçáo
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ANEXO I

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

(Local e data)

À

Prefeitura Municipal de . .. . .. . .. .. . ...

fuC Comissão Permanente de Licitaçáo Referência: Concorrência Pública No. ...12021

Prezados Senhores,

A empresa , inscrita no CNPJ sob o No

perante Vossas Senhorias credenciar o Sr

como

lE [-
l

representante qualificado a participar de todos os atos relativos à referida licitação,

inclusive com poderes expressos para apresentar ou desistir da interposição de

recursos, nos termos do artigo 109 da Lei No 8666/93.

Atenciosamente.

Nome

Representante Legal da Licitante



oii((

29

1)o{,c a,, lox.t a,rlbi

ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO-/2o22 DE

coNcEssÃo DE sERvrço PÚBLrco DE

FUNERÁRIA QUE ENTRE SI FAZEM O

MUNICíPIO DE POSSE E A EMPRESA

DE CONFORMIDADE COM

AS CLÁUSULAS E CONDIÇOES

SEGUINTES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES E FUNDAMENTOS

l.l Aos _ dias do mês de de 2022, pelo presente
instrumento, de um lado, o Município de PosseiGO, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, doravante simplesmente denominado PODER CONCEDENTE e, de
outro lado, ( nome da empresa), inscrita no CNPJ sob no

, com sede na _, neste ato representada por
seu(s) sócio(s) administrador(es), conforme poderes previstos no Contrato Social,
doravante neste instrumento denominada CONCESSIONARIA, resolvem, de comum
acordo, firmar o presente contrato de concessão para exploraçáo dos serviços
funerários do MunicÍpio de Posse/GO, o qual será regido pelas Cláusulas e condiçÕes
a seguir:

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS FUNDAMENTOS

2.1. Este contrato decorre do PCR N.34812022 - Concorrência Pública N'

00112022 e se regerá por suas cláusulas, pelos preceitos de direito público, aplicando-

lhe supletivamente princípios da teona geral dos contratos e disposições de direito

privado.

2.2. Além das definições utilizadas no Edital, neste CONTRATO e em seus

Anexos, os termos a seguir indicados, sempre que grafados em letras maiúsculas,

terão o significado a seguir transcrito, salvo se do seu contexto resultar sentido

claramente diverso

CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO

3.'1 O presente instrumento tem por objeto a contratação de serviços de

funerária, conforme especificações constantes do Termo de Referência, partê

integrante deste instrumento.

Êmere,ri,ra"un'c,poaoa
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3.2 O objeto licitado compreende a execução dos serviços a seguir

relacionados:

01 A confecção e fornecimento de ataúdes;

02
Organização de Funerais e velórios com
aluguel de artefatos, altares ou Peças,
castiçais, velas e paramentos afins;

03 Transporte de férekos;

04
Fornecimento de documentação
necessária ao sepultamento;

05
Divulgação nos meios de comunicação
sobre o falecimento,

06 Ornamento com flores e/ou coroas,

07
Traslado
exumados;

de cadáveres humanos

08 Embalsamento, tanatopraxia,
09 Cremação;

cLAUSULA QUARTA - DA LEGTSLAçÃO ApL|CÁVEL

4.1 A CONCESSÃO e o CONTRATO são regidos pela Constituição Federal, Lei

Federal no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, pela Lei Municipal de no 1.4í6 de 13 de

outubro de2021 , pela Lei Federal no 9.074, de 7 dejulho de 1995 e Lei Federal no

8.666, de 21 de junho de 1993 (e alterações) e demais normas que regem a matéria.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO

5.1 O prazo de prestação dos serviços e de 10 (dez) anos contados da data de

assinatura do contrato, o qual poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual e

sucessivo período, na forma da legislação vigente.

CLAUSULA SEXTA - DOS ANEXOS.

6.í. lntegram o CONTRATO, para todos os efeitos legais, os seguintes Anexos: O

Edital da Licitação, os anexos, o Termo de Referência de Serviços, e demais

legislações aplicáveis.

CLAUSULA SÉIMA - DA INTERPRETAÇÃO

7.1. Êm caso de divergência entre as normas previstas na legislação aplicável, no
Edital, neste CONTRATO e em seus Anexos, prevalecerá o seguinte:

7.1.'l.Em primeiro lugar, as normas legais e regulamentadoras;

t]
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7.1.2. Em segundo lugar, as normas do corpo do Edital;

7.1.3. Em terceiro lugar, as normas deste CONTRATO e;

7 .1.4. Em quarto lugar, as normas dos demais anexos a este CONTRATO

CLÁUSULA oITAvA - Do REGIME JURiDIco Do coNTRATo

8.1. Este CONTRATO regula-se pelas suas disposiçÕes e por preceitos de Direito
Público, aplicando-se, supletivamente, os princÍpios da Teoria Geral dos Contratos e
disposições de Direito Privado que lhe sejam específicas.

8.2. O regime jurídico deste CONTRATO confere ao PODER CONCEDENTE, por si ou
pelos entes integrantes da Administração Pública Municipal, as prerrogativas de:

8.2.1. Alterá-lo, unilateralmente, para melhor adaptação às finalidades de
interesse público, assegurado o equilíbrio econômico-financeiro, nos termos deste
CONTRATO,

8.2.2. Fiscalizar sua execuÇão;

8.2.3. Aplicar as sançÕes estipuladas neste CONTRATO, além das previstas em
lei, em razáo de inexecução parcial ou total e.

8.2.4. Promover sua extinçáo nos casos pertinentes.

CLÁUSULA NONA _ DO OBJETO, MODO, FORMA E CONDIÇOES DA
PRESTAÇÃO DOS SERVTÇOS

9.1. O objeto do presente CONTRATO é a outorga onerosa da CONCESSÃO para a
exploração dos SERVIÇOS FUNERARIOS, no Município de POSSE/GO, nos termos e
condições estabelecidas neste instrumento e demais Anexos deste CONTRATO.

9.2. A CONCESSIONARIA deverá, em até 90 (noventa) dias, contados da assinatura
do CONTRATO, apresentar catalogo de preços que serão praticados, sendo este
exposto publicamente no seu estabelecimento.

9.3. E facultado ao PODER CONCEDENTE solicitar revisÕes e/ou correções na
metodologia de execução e operação, sempre que identificar erros e/ou inadequaçÕes.

9.4. A CONCESSIONARIA deverá providenciar os ajustes solicitados, em prazo
razoável, que nunca será inferior a 10 (dez) dias, devolvendo a metodologia de
execuçâo e operação para análise pelo PODER CONCEDENTE.

9.5. A aprovação da metodologia de execução e operação pelo PODER
CONCEDENTE nâo exime ou diminui a responsabilidade integral e exclusiva da
CONCESSIONARIA pela execução do objeto do CONTRATO.

cLÁusuLA DEctMA - DAS oBRtGAÇoES DA coNcESStoNÁRtA:
10.1 A CONCESSIONÁR|A será responsável pela obtenção das licenças, certidÕes,
alvarás e autorizaçÕes necessárias paru a prestaçáo dos SERVIÇOS da
CONCESSÃO

10.1.1. Não serão imputáveis à CONCESSIONÁRlA os atrasos decorrentes da demora
na emissão de documentos de responsabilidade do CONCEDENTE, desde que o
atraso não tenha sido causado pela CONCESSIONARIA.

10.1.2. As condicionantes impostas pelos órgãos do PODER PUBLICO responsáveis
pela emissão das licenças deverão ser atendidas pela CONCESSIONARIA, sem que
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tais exigências autorizem o reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

10.2. A CONCESSIONARIA deverá interagir com os órgãos públicos responsáveis pela
emissão de autorizações, licenças e/ou permissÕes relacionadas com a execução do
CONTRATO, contando, para tanto, com o apoio do PODER CONCEDENTE. O
PODER CONCEDENTE deverá auxiliar a CONCESSIONARIA no seu relacionamento
com as DEMAIS CONCESSIONARIAS com a finalidade de implementar as ações
necessárias para a execução do objeto do CONTRATO.

10.3. A CONCESSIONARIA deverá cumprir as competências expressamente contidas
neste CONTRATO e na Legislação em vigor.

10.4. Sempre que solicitada e houver justificativa e pertinência com o objeto deste
CONTRATO, a CONCESSIONARIA indicará representante(s) para participar de
reuniÕes, integrarem comissÕes ou grupos de trabalho, efetuar exposições ou de outra
forma interagir com órgãos públicos com competência sobre a área da CONCESSAO.
Tal(is) representante(s) deverá(áo) oferecer suas contribuiÇÕes pautando-se pelos
objetivos, regras e princípios previstos neste CONTRATO.

10.5 a CONCESSIONARIA deverá interagir com as DEMAIS CONCESSTONARIAS
para a realização das intervençÕes necessárias para os SERVIÇOS. Para a realizaçáo
dessas interve.nçÕes, a CONCESSIONARIA, quando solicitado pelas DEMAIS
CONCESSIONARIAS, agendará horário específico para tanto.

10.5.1. A CONCESSIONÁR|A deverá indicar um canal de comunicação direto com
as DEMAIS CONCESSIONÁRIAS para o agendamento das intervençóes, bem como
instituir um plano de ação para as intervenções necessárias.

10.5.2. O agendamento das intervenções será feito, sempre que possível, em
horários de menor tráfego de veículos, com vistas a diminuir o impacto na fluidez de
trânsito.

10,6. A CONCESSIONARIA
remanejamento de interferências

será responsável pelos custos decorrentes do

10.7. A CONCESSIONARIA, durante todo o prazo da CONCESSÃO, deverá prestar os
SERVIÇOS FUNERARIOS, visando ao pleno e adequado atendimento e tratamento
dos USUARIOS.

10.8. Para os efeitos do que estabelece o item 10.7 anterior, serviço adequado é o que
tem condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, segurança,
atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação e modicidade das TARIFAS DE
SERVIÇOS cobradas dos USUARIOS.

10.9. Para os fins previstos nesta Cláusula, considera-se:

10.9.1. Regularidade: a regular prestação dos SERVIÇOS FUNERARIOS, nas
condições estabelecidas neste CONTRATO, no REGULAMENTO DA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO e em outras normas em vigor, no que se incluem as normas técnicas;

10.9.2. Continuidade: a prestação dos SERVIÇOS FUNERÁRlOS, de modo
contínuo, sem interrupçÕes, exceto nas situaçÕes previstas neste CONTRATO, no
REGULAMENTO DA PRESTAÇAO DO SERVIÇO e nas demais normas em vigor;

10.9.3 Eficiência: a execução dos SERVIÇOS FUNERARTOS, de acordo com as
normas, inclusive as de ordem técnica, aplicáveis e em padrões satisfatórios

!l '1,="r.r.,ru"o 
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estabelecidos no REGULAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVTÇO, que
assegurem, qualitativa e quantitativamente, em caráter permanente, o cumprimento
dos objetivos e das metas da CONCESSÃO;

10.9.4. Segurança: a execuÇão dos SERVIÇOS FUNERARIOS, com a utilização de
técnicas que visem à prevenção de danos aos USUARIOS, aos empregados da
CONCESSIONARIA e às instalações dos SERVIÇOS, em condiçÕes de factibilidade
econômica.

10.9.5. Atualidade: a modernidade das técnicas, dos equipamentos e das
instalações, sua conservação e manutenção, bem como a melhoria e expansão dos
sERVrÇOS FUNERARTOS;

10.9.6. Generalidade: a universalidade do direito ao atendimento dos SERVIÇOS
CEMITERIAIS E FUNERÁRlOS, em conformidade com os termos deste
CoNTRATO, do REGULAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVTÇO e demais
normas aplicáveis;

10.9.7. Cortesia na prestaçáo dos SERVIÇOS FUNERARIOS: o tratamento aos
USUARIOS com civilidade e urbanidade, assegurando o amplo acesso para a
apresentação de reclamações e ainda a observância ao Código de Etica Funerária;

10.9.8. Modicidade das TARIFAS DE SERVIÇOS: a justa correlação entre os
encargos da CONCESSÃO e as TARIFAS DE SERVTÇOS pagas petos USUÁR|OS.

10.10 A CONCESSIONARIA, deve sempre manter como único objeto a execução dos
sERVtÇOS FUNERARTOS.

10.11 A CONCESSIONÁR|A nao poderá, durante todo o prazo da CONCESSAO,
reduzir o seu capital sociaÍ, a nenhum título, sem prévia e expressa autorização do
PODER CONCEDENTE.

10.12 A CONCESSIONARIA deverá submeter à aprovaçáo do PODER
CONCEDENTE, durante todo o prazo da CONCESSÃO, qualquer modificação em seu
contrato social, se houver.

10.12.1. Os documentos que formalizarem a alteraçáo de que trata o item '10.13

deverão ser encaminhados ao PODER CONCEDENTE para arquivamento.

'10.13. A CONCESSIONARIA deverá obedecer a padróes de governança corporativa
e adotar contabilidade e demonstraçÕes financeiras padronizadas, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, nas normas contábeis emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade - CFC e nas regras e regulamentações da Comissão de
Valores Mobiliários - CVM, se for o caso.

í0.13 Durante todo o prazo da CONCESSÃO, a sede da CONCESSIONÁR|A será no
Município de Posse/GO

10.3. A CONCESSIONARIA deverá obedecer a padrÕes de governança corporativa e
adotar contabilidade e demonstraçÕes financeiras padronizadas.

CLÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA. TRANSFERÊNcIA DA coNcESSÃo

í 1.1. Durante todo o prazo de vigência deste CONTRATO, a transferência da
CONCESSÃO somente poderá ocorrer mediante prévia anuência do pODER
CONCEDENTE e desde que não coloque em risco a execução deste CONTRATO.
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11.2. A transferência da CONCESSAO somente será autorizada mediante
comprovação do cumprimento regular das obrigaçÕes assumidas neste CONTRATO.

11.3. Ressalvados os casos previstos neste CONTRATO, para fins de obtençâo da
anuência para transferência da CONCESSÃO, o interessado deverá:

11.3.í. Atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e
regularidade jurídica e fiscal necessárias à ASSUNÇÃO DOS SERVIÇOS do objeto da
CONCESSÃO;

I 1.3.2. Prestar e/ou manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e.

1 1.3.3. Comprometer-se a cumprir todas as cláusulas deste CONTRATO

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ASSUNÇÃo DoS SERVIÇoS FUNERÁRIoS

12.1. A partir da data de assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO, as

concessionárias deverão assumir a execução dos SERVIÇOS FUNERÁRlOS,

constantes do objeto do CONTRATO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FoNTEs DE RECEITA.

13.1. A remuneração da CONCESSIONARIA advirá, essencialmente, da receita

decorrente da arrecadação das TARIFAS DE SERVIÇO cobradas diretamente dos

USUARIOS, em razáo da prestaçáo dos SERVTÇOS FUNERARTOS na AREA DA

CONCESSAO, nos moldes mencionados neste CONTRATO e seus anexos.

13.2. A CONCESSIONARIA, a seu exclusivo critério e por sua conta e risco, poderá

conceder descontos tarifários, bem como realizar promoÇÕes tarifárias de caráter

sazonal, sem que isso, todavia, possa gerar qualquer direíto ao reequilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO. l

13.3. Será vedado ao PODER CONCEDENTE estabelecer isençôes, gratuidades ou

privilégios tarifários que beneficiem segmentos específicos de USUÁRIOS, exceto se

no cumprimento de lei.

13.3.1 . As isençÕes, gratuidades ou privilégios tarifários, legalmente amparadas na

data da publicação do Edital, referentes à CONCESSÃO, serâo obrigatoriamente

cumpridas e assumidas pela CONCESSIONARIA.

13.3.2. As perdas decorrentes de benefícios que venham a ser criados após a data da
publicação do Edital serão ressarcidas à CoNCESSIONARIA, mediante reequilíbrio

econômicofinanceiro do coNTRATo, conforme dêterminado na lei, ou, caso essa seja

omissa, mediante acordo entre as PARTES, desde que devidamente comprovado e

instruído em procedimento administrativo.

a-tl
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't3.3.3. Os ganhos decorrentes de benefícios tarifários existentes na data de publicação

do Edital que sejam revogados também daráo ensejo ao reequilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO em favor do PODER CONCEDENTE.

13.4. A cobrança das TARIFAS DE SERVIÇOS relativas à prestaçáo dos SERVTÇOS

FUNERÁRIOS, na AREA DA CONCESSÃO, será de única e exclusiva

responsabilidade da CONCESSIONÁR|A e terá início no momento da ASSUNÇÃO

DOS SERVrÇOS

13.5. A CONCESSIONARIA poderá, também, a partir da ASSUNÇÂO INTEGRAL DOS

SERVIÇOS, mediante prévia e expressa aprovaçâo do PODER CONCEDENTE, auferir

RECEITAS EXTRAORDINARIAS, desde que a execução dessas atividades (l) não

ultrapasse o prazo da CONCESSÃO ou de sua eventual prorrogação, (ll) contenha

anuência expressa do CONCEDENfE, (lll) concorra para a modicidade das tarifas e

(lV) nâo acarrete prejuízo à normal prestação dos SERVIÇOS FUNERARIOS,

observado o disposto no artigo 11 da Lei Federal no 8.987/95.

13.6. As RECEITAS ACESSORIAS deverâo ser contabilizadas em separado pela

CONCESSIONARIA.

13.7. Os investimentos realizados pela CONCESSIONARIA para o desenvolvimento e

a exploraÇão das RECEITAS ACESSORIAS também deverão ser contabilizados em

separado e não serâo considerados para fins de equilíbrio econômico-financeiro do

CONTRATO e pagamento de eventuais indenizaçoes nos casos de extinção do

CONTRATO.

13.8. Não serão admitidas atividades que deteriorem os locais de prestação dos

SERVIÇOS pela produçáo de fumaça, umidade, detritos, odores, calor, ruídos

excessivos ou outros agentes poluidores de qualquer natureza, como tais definidas por

autoridade competente em matéria de legislação ambiental.

13.8.1. A ocupação de espaços para exploração comercial estará subordinada ao

privilégio de trânsito e da segurança do público, respeitada a legislaçáo em vigor.

13.8.2. Náo serão permitidas a exploração de atividades ou a veiculaçâo de

publicidade que infrinjam a legislaçáo em vlgor, que atentem contra a moral e os

bons costumes, de cunho religioso ou político partidário, ou que possam prejudicar o

desenvolvimento operacional dos SERVIÇOS.
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13.9. As TARIFAS DE SERVIÇO serão cobradas pela CONCESSTONARTA diretamente

dos USUARIOS em relação aos SERVIÇOS prestados na AREA DA CONCESSÃO.

13.10. A cobrança dos SERVIÇOS FUNERARIOS será realizada pelo meio que preferir

a concessionária, contendo o valor dos produtos e serviços prestados, e as TARIFAS

DE SERVIÇOS referente à prestaçâo dos SERVIÇOS FUNERARIOS, discriminando o

valor correspondente a eventuais tributos incidentes diretamente sobre o valor faturado.

13.11. As CONCESSIONARIAS ficam obrigadas a emitirem Notas Fiscais e declararem

todos os serviços efetuados perante a Secretaria da Fazenda Municipal,

independentemente do local da prestação.

13.12. Os preços dos serviços funerários serão reajustados conforme a Tabela de

Preços da Associação Brasileira de Empresas Funerárias, Crematórios e

Administradoras de Planos Funerários - ABREDIF.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Do PAGAMENTo PELA oUToRGA DA

CONCESSÃO E REAJUSTE DA OUTORGA

14.1. A CONCESSIONARIA deverá pagar mensalmente a outorga ao PODER

CONCEDENTE no valor de UFM's, que em 2022 totaliza RS

sempre ate 10' (décimo) dia subsequente a prestação do serviço

funerário;

14.2. O valor da outorqa mensal será atualizado anualmente, conforme atualização do

valor da UFM

cLÁusuLA DÉclMA eutNTA - REGRAS GERAts DA ExEcuÇÃo Do coNTRATo

15.1 Qualquer modificação de forma ou quantidade, acréscimos ou reduçôes dos

serviços poderá ser determinada pelo Município mediante assinatura de Aditivos.

cLÁusuLA DÉctMA eutNTA - FtscALtzAÇÃo e acortapANHAMENTo

í5.1 Compete à Secretaria Municipal do Ambiente e da Mobilidade Urbana, a

fiscalização do presente contrato, o qual será designado um responsável.

CLÁUSULA DÉcIMA SEXTA - Do REAJUSTAMENTo DE PREçoS

16.1. Sempre que atendidas as condições deste CONTRATO, considera-se mantido o

seu equilíbrio econômico-financeiro.

16.2. A CONCESSIONARIA somente poderá alegar o rompimento do equilíbrio
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econômicofinanceiro deste CONTRATO nas hipóteses expressamente previstas nesta

Cláusula, sendo que eventual desequilíbrio será apurado mediante a aplicação da

metodologia estabelecida na Cláusula seguinte e mediante procedimento administrativo

próprio.

16.3. A CONCESSIONARIA é integral e exclusivamente responsável por todos os

riscos relacionados à CONCESSÃO, a seguir arroladas, ressalvados os casos

decorrentes dos eventos previstos neste contrato:

16.3.'t. Variação da demanda, independentemente do motivo que a ensejar.

16.3.2. Não obtençâo do retorno econômico previsto pela CONCESSIONARIA.

'16.3.3. Custos excedentes relacionados à prestação dos SERVIÇOS

FUNERARIOS.

16.3.4. Obtenção de licenças, permissões e autorizaçÕes necessárias à execuçáo

do objeto do CONTRATO.

16.3.5. Atualidade da tecnologia empregada nas obras e na prestação dos

sERVtÇOS FUNERARTOS.

16.3.6. Perecimento, destruição, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de

danos causados aos bens integrantes das CONCESSIONARIAS.

16.3.7. Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das

taxas de juros.

16.3.8. Variação das taxas de câmbio.

16.3.9. Prejuízos decorrentes da gestão ineficiente dos SERVIÇOS FUNERÁR|OS.

16.3.10. Superveniência de decisão judicial que integre a CONCESSIONARIA no

polo passivo dê açôes judiciais ajuizadas em face do concessionário anterior ou

que lhe sejam originalmente opostos.

16.3.11. Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais

decorrentes da operaçáo do SISTEMA.

16.3.12. Prejuízos causados a terceiros, pela CONCESSIONARIA ou seus

administradores, empregados, prepostos ou prestadores de serviços ou qualquer

outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, no exercício das atividades

abrangidas pela CONCESSÃO.

!l-
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16.3.13. Prejuízos decorrentes de riscos inerentes à atividade empresarial.

16.3.14. Gastos resultantes de defeitos ocultos nos bens que integram o SISTEMA

EXISTENTE, náo cobêrtos pelas apólices de seguros ou garantias do fabricante.

16.3.í5. Ocorrência de dissídio, acordo ou convenção coletiva de trabalho.

í6.3.16. Ocorrência de greve do seu pessoal ou a interrupção ou falha de

fornecimento de materiais e serviços pelos seus contratados.

16.4.A CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE, conforme o caso, terão direito

à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, exclusivamente, nos casos abaixo

relacionados:

í6.4.1. Descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigaçÕes

contratuais ou regulamentares, desde que causem desequilíbrio econômico-

financeiro do ajuste.

16.4.2. Modificação unilateral do CONTRATO que importe variação dos custos

e/ou receitas da CONCESSIONARIA, tanto para mais quanto para menos.

16.4.3. Excetuado o imposto de renda e a Contribuiçáo Social sobre o Lucro

Líquido (CSLL), sempre que forem criados, alterados ou extintos tributos ou

encargos legais ou sobrevierem novas disposições legais, desde que acarretem

repercussão nos custos e/ou na receita da CONCESSIONÁRIA, tanto para mais

quanto para menos, em conformidade com o disposto na alínea "d" do inciso ll do

artigo 65 da Lei Federal n" 8.666i93 (e alterações).

í6.4.4. Em Âzáo de ato da Administração que resulte, comprovadamente, em

variações dos custos e/ou receitas da CONCESSIONARIA, incluindo

determinaçÕes de autoridades ambientais.

16.4.5. Em caso de alteraÇão legislativa de caráter específico que produza

impacto direto sobre as receitas da CONCESSIONARIA, tais como as que

concedam isenção, redução, desconto ou qualquer outro privilégio tributário ou

tarifário.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA REVIsÃo EXTRAoRDINÁRIA oo coNTRATo

17.1.O CONTRATO apenas será objeto de revisão extraordinária caso se verifique a

ocorrência de, pelo menos, uma das hipóteses previstas no item 17.4 deste



PO§§E

Itr ll-Àtl -

Íí ll[]l'

39

\ PÊEÍEr'r uRÂ iuntarPÂL oE

n

CONTRATO.

17.2. O requerimento de rêvisão extraordinária será dirigido ao órgáo fiscalizador e

obrigatoriamente instruído com relatório técnico ou laudo pericial, sob pena de o pedido

nâo ser conhecido.

17.2.1 . No caso de recomposiçâo em favor do PODER CONCEDENTE, este deverá

comunicar a CONCESSIONARIA para que se manifeste em eventual defesa no

prazo de até 30 (trinta) dias.

17.3. A manifestação do PODER CONCEDENTE dar-se-á por meio de notificação, por

escrito, enviada às PARTES ou por despacho em processo administrativo.

l7.4.Verificada hipótese de direito à recomposição do equilíbrio econÔmico-financeiro

do CONTRATO, assim decidido pelo PODER CONCEDENTE, ela será implementada,

mediante acordo entre o PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA, tomando-se

como base os efeitos dos eventos que lhe deram causa, descritos em um relatório

técnico, que poderá vir acompanhado de laudo pericial.

17.4.1. O relatório técnico deverá demonstrar os efeitos dos eventos nele citados

por meio de um fluxo de caixa elaborado especificamente para sua demonstração.

17.4,2. No caso de as PARTES não alcançarem um acordo acerca da forma de

implementação da recomposiçáo do equilíbrio econômico-financeiro, a respectiva

decisão caberá ao PODER CONCEDENTE.

17.5. Para fins de recomposição, dever-se-á adotar, observado o interesse público,

uma ou mais das seguintes formas de recomposiçáo:

17.5.1. Revisão do valor das TARIFAS DE SERVIÇOS;

17.5.2. Supressão ou aumento de encargos para a CONCESSIONARIA;

17.5.3. Alteração do prazo da CONCESSÃO;

17.5.4. Outras alternativas admitidas legalmente.

17.6. Havendo revisão do CONTRATO, a CONCESSIONARIA e o PODER

CONCEDENTE celebraráo o respectivo TERMO ADITIVO com vistas a refletir a

revisão, cujo extrato deverá ser publicado pelo PODER CONCEDENTE, na imprensa

oficial, no prazo legal, uma vez autorizada, motivadamente, pela autoridade

competente.
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17.7. Para fins de reequilíbrio decorrente de alteração unilateral do CONTRATO que

importe a realizaçâo de novos investimentos, a CONCESSIONARIA deverá apresentar,

previamente ao processo de recomposiçáo do equilíbrio econômico-financeiro e a

pedido do PODER CONCEDENTE, a elaboração do projeto básico dos serviços,

considerando que:

17.7 .'1. O projeto básico deverá conter todos os elementos necessários à

precificação do investimento e as estimativas do impacto dos investimentos e

serviços sobre as receitas da CONCESSIONARIA, segundo as melhores práticas e

critérios de mercado, tudo de acordo com as normas técnicas e diretivas

eventualmente estabelecidas pelo PODER CONCEDENTE sobre o assunto;

17.7.2. O PODER CONCEDENTE estabelecerá o valor limite do custo das obras

e serviços a serem considerados para efeito de recomposiçáo do equilíbrio

econômico-financeiro, tomando como base, para tanto, conforme os valores

previstos na Tabela de Preços da Associação Brasileira de Empresas Funerárias,

Crematórios e Administradoras de Planos Funerários - ABREDIF, e, se for o caso,

os valores praticados no mercado.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS DIREITOS E OBRIGAçÕES DOS USUÁRIOS

18.1.São obrigações dos USUARIOS, ademais do disposto na legislaçáo aplicável,

respeitar e fazer valer o que se encontra disposto no presente CONTRATO, no

REGULAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO e na legislaçáo.

18.2.Sem prejuÍzo das demais disposições deste CONTRATO, sáo direitos e deveres

dos USUARIOS:

18.2.1 . Receber os SERVIÇOS FUNERARIOS em condições adequadas.

18.2.2. Receber da CONCESSIONARIA e do PODER CONCEDENTE as

informações necessárias para a defesa dos interesses individuais ou coletivos.

18.2.3. Levar ao conhecimento da CONCESSIONARIA, ou do PODER

CONCEDENTE, as irregularidades das quais venham a ter conhecimento,

referentes à CONCESSÃO.

18.2.4. Comunicar ao PODER CONCEDENTE os atos ilícitos ou irregulares

porventura praticados pela CONCESSIONARIA ou seus prepostos na execução

do CONTRATO.
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18.2.5. Contribuir para a permanência das boas condiçÕes do SISTEMA e dos

bens públicos, por intermédio dos quais lhes sáo prestados os SERVIÇOS

FUNERARIOS.

í 8.2.6. Pagar pontualmente o valor das tarifas cobradas emitidas pela

CONCESSIONARIA.

'18.2.7. Pagar as multas, em caso de inadimplemento

18.2.8. Exigir da concessionária que os preços das tarifas cobradas pelos

serviços funerários não sejam superiores aqueles pÍaticados pela Tabela de

Preços da Associação Brasileira de Empresas Funerárias, Crematórios e

Administradoras de Planos Funerários - ABREDIF. 23.

CLÁUSULA DÉCIMA NoNA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇOES DO PODER

CONCEDENTE

19.1.Sem prejuízo de suas demais obrigaçôes, incumbe ao PODER CONCEDENTE:

19.1.1. Regulamentar os SERVIÇOS FUNERARIOS.

19.1.2. Fiscalizar, neste caso, através Comissão fiscalizadora competente, os

SERVIÇOS FUNERARIOS prestados pela CONCESSIONARIA.

19.1.3. Fixar as TARIFAS DE SERVIÇOS, neste caso aplicando conforme a

Tabela de Preços da Associação Brasileira de Empresas Funerárias, CrematÓrios e

Administradoras de Planos Funerários - ABREDIF, bem como seus reajustes.

19.í.4. Cumprir e fazet cumprir as disposiçôes legais, regulamentares e

contratuais pertinentes à CONCESSÃO, zelando pela boa qualidade dos SERVIÇOS

FUNERÁR|OS, e demais direitos previstos em REGULAMENTO.

19.1.5. Aplicar as penalidades legais, regulamentares e contratuais.

19.1.6. Promover a revisão do CONTRATO, na forma da legislaçáo aplicável e do

disposto neste CONTRATO.

19.'1.7. Alterar unilateralmente este CONTRATO, desde que mantido o seu

equilíbrio econômico-financeiro, na forma deste instrumento.

19.1.8. lntervir na CONCESSÃO, nos casos e nas condiçÕes previstos neste Edital

e no CONTRATO.
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19.1.9. Extinguir a CONCESSÃO, nos casos previstos em lei e no CONTRATO.

19.1.10. Cumprir demais obrigações previstas no REGULAMENTO DOS

sERVrÇOS FUNERARTOS

19.1.11. Declarar de utilidade pública, em caráter de urgência, instituir servidão

administrativa, estabelecer limitaçÕes administrativas e autorizar ocupaçÕes

temporárias de todos os bens imóveis para assegurar a realizaçâo e a conservação

de serviços e obras vinculados à CONCESSÃO, observado o disposto no

CONTRATO.

'1.9.1.12. Estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservaçáo do meio

ambiente, natural e artificial e conservação da AREA DE CONCESSÃO, bem como

dos BENS AFETOS ao serviço.

19.1.13. Pagar à CONCESSIONARIA as indenizações previstas na legislação

aplicável, quando devidas, decorrentes da extinçáo da CONCESSÃO.

19.1.14. Aplicar as penalidades legais, regulamentares e contratuais;

19.í.'15. Extinguir a Concessão, nos casos e formas previstos neste Contrato de

Concessão;

19.1.16. Cumprir e Íazer cumprir as disposiçôes regulamentares dos serviços e

cláusulas contratuais;

19.1.17. Zelar pela boa qualidade dos materiars fornecidos, e a qualidade do serviço

prestado, bem como receber, apurar e solucionar queixas e reclamações da

população, observando as disposições deste Contrato de Concessão

19.2.Compete a Secretaria de Administraçáo a fiscalizaçâo dos serviços funerários do

Município, e a Secretaria de Assistência Social o exame e deliberação acerca de

assuntos concretos ligados ao serviço funerário municipal, a elaboração de planos e

estudos inerentes a esses serviços, às tarifas, a intermediação de todos os ajustes

entre usuários e empresas delegatárias, de modo a garantir a perfeita execução dos

serviços funerários e observância das regras estabelecidas nesta na Legislação

aplicável.

19.3.A fiscalizaçáo exercida pelos órgãos da Administração Pública não exclui ou

atenua a responsabilidade das Concessionárias pela utilização dos espaços

concedidos, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder
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Concedente, aos munícipes ou a terceiros

cLÁusuLA vrGÉsrMA - Dos DrRErros E oBRrcAÇoES DA coNcEssroNÁRtA

20.1. Sem prejuizo do cumprimento dos encargos estabelecidos no Edital, no Termo
de Referência, neste CONTRATO e, em conformidade com a legislaçáo aplicável,
incumbe à CONCESSIONARIA respeitar e Íazer valer os termos do Edital, deste
CONTRATO e do REGULAIMENTO FUNERARIO, com vistas ao atendimento das
metas e dos objetivos da CONCESSÃO

20.2. Além das demais obrigações constantes do REGULAMENTO DA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO, deste CONTRATO e do Edital, são direitos e deveres da
CONCESSIONARIA:

20.2.1. Prestar adequadamente os SERVIÇOS FUNERARIOS, na forma prevista no
Edital, no TERMO DE REFERÊNCIA, no CONTRATO e nas demais disposiçôes
técnicas aplicáveis.

20.2.2. Fornecer ao PODER CONCEDENTE, na forma e prazos fixados em
instrumento de regulação pertinente, toda e qualquer informaçâo disponível relativa
aos SERVIÇOS FUNERARIOS, bem como qualquer modificação ou interferência
causada por si ou por terceiros

20.2.3. Cumprir e Íazer cumprir as disposiçÕes do Edital, do CONTRATO, do
REGULAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO e demais normas aplicáveis.

20.2.4. Manter em dia o inventário e o registro dos bens empregados para

realizaçáo dos serviços objeto do Contrato.

20.2.5. Responder pelos encargos e obrigaçÕes comerciais, fiscais, sociais,
tributárias, trabalhistas e previdenciárias ou quaisquer outras previstas na legislação
em vigor, a partir da data da ASSUNÇAO DOS SERVIÇOS.

20.2.6. Obedecer às normas trabalhistas vigentes, no que concerne à despesa da

contratação com vinculo empregatício do pessoal a ser empregado nos SERVIÇOS
FUNERARIOS, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execuçâo
dos contratos de trabalho eín êzáo de horário, condição ou demais peculiaridades.

20.2.7. Manter à disposiçáo do PODER CONCEDENTE os documentos, projetos,
registros contábeis e demais informações técnicas, operacionais e financeiras
relativas à CONCESSÃO.

20.2.8. Permitir, aos encarregados pela fiscalização, livre acesso às obras, aos
equipamentos, às instalaçÕes, aos documentos, aos livros, às fichas, à informação
financeira, aos títulos representativos de direitos e às escriturações vinculadas à
CONCESSÃO.

20.2.9. Zelar pela integridade dos bens afetos à CONCESSÃO, mediante a
contratação dos respectivos seguros

20.2.10. Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação
dos SERVIÇOS FUNERARIOS.

20.2.11. Sempre que for necessário, informar aos USUARIOS sobre as condiçÕes
imprescindíveis para melhor Íruição dos SERVIÇOS, inclusive no que se refere a
questôes de sanitárias.
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20.2.'12. Colaborar com as autoridades públicas, nos casos de emergência ou
calamidade, que envolvam os SERVIÇOS FUNERARIOS.

20.2.13. Obter, junto às autoridades competentes, as licenças e autorizaçÕes
necessários à execução das obras ou prestação dos SERVIÇOS FUNERARIOS,
sendo ainda responsável pelo pagamento dos custos correspondentes.

20.2.14. Receber dos USUARIOS as TARIFAS DE SERVIÇOS pelos SERVIÇOS
FUNERARIOS prestados.

20.2.15. lnformar ao PODER CONCEDENTE sobre a necessidade de declaraçáo
de utilidade ou necessidade pública, arguição de urgência e todos os atos
administrativos necessários à instituição de servidões.

20.2.'16. Realizar sua escrituração _contábil e. elaborar suas demonstraçÕes
financeiras de acordo com a LEGISLAÇAO APLICAVEL;

20.3. A CONCESSIONÁR|A assume totalmente o risco de quaisquer erros ou
omissões na sua proposta financeira e não terá direito a qualquer forma de
indenização, reivindicação ou qualquer outro direito frente ao PODER CONCEDENTE
por qualquer perda ou dano que sofra em consequência de tais erros ou omissÕes.

cLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA INADIMPLEMENTO DA CONCESSIONÁRIA

21.1. A inexecução total ou parcial do CONTRATO enseja a sua rescisão e a
aplicação das penalidades nele previstas.

21.2. Constituem motivos para rescisão do CONTRATO e aplicação de penalidades,

sem prejuÍzo de eventual intervenção, os eventos abaixo elencados: 27.2.1-
Paralisação dos SERVIÇOS, ressalvadas as hipóteses admitidas neste CONTRATO;

21.2.1. Atraso de qualquer data programada para o início da prestação dos
sERVrÇOS;

21.2.2. Deficiências no desenvolvimento das atividades abrangidas pela

CONCESSÃO;

21.2.3. Prestação de SERVIÇO de forma inadequada ou deficiente;

21.2.4. Descumprimento de penalidades impostas por infrações, nos devidos
prazos, ou falha da CONCESSIONARIA em atender a intimações do PODER
CONCEDENTE no sentido de regularizar a prestação do SERVIÇO;

21.2.5. Condenaçáo da CONCESSIONARIA em sentença transitada em julgado
por sonegação de tributos, inclusive contribuiçÕes sociais;

21.2.6. Falha da CONCESSIONÁR|A em atender à intimação do PODER
CONCEDENTE para apresentar à documentação relativa a regularidade fiscal, no
curso da CONCESSÃO;

21.2.7. Perda das condições econômicas, financeiras, técnicas ou operacionais
necessárias para manter a adequada prestação do SERVIÇO concedido;

21.2.8. Situaçôes que ponham em risco o meio ambiente e a segurança de
pessoas ou bens;

21.2.9. Prática de infraçÕes reiteradas, nos termos deste CONTRATO, que
coloquem em risco a segurança dos USUARIOS ou a própria existência dos
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SERVrÇOS;

21.2.10. Falha da CONCESSIONARIA em efetuar o pagamento de quaisquer
valores devidos ao PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO, desde
que náo sanada pelo pagamento integral, ou pela suspensão da sua exigibilidade
nos termos da LEGISLAÇÃO APLICAVEL e deste CONTRATO;

21.2.11. Solicitaçáo de autofalência ou requerimento de recuperação judicial pela
CONCESSIONARIA;

2'1.2.12. Cobrança de TARIFAS DE SERVIÇOS em valor superior ao permitido e
praticado pela Tabela Referencial; e

21.2.13. Atraso ou descumprimento de qualquer outra obrigação estabelecida
neste CONTRATO que deva ser observada ou cumprida pela CONCESSIONARIA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO.

22.1. A fiscalização da CONCESSÃO será exercida pelo PODER CONCEDENTE, em
atendimento aos princípios dos serviços públicos, da transparência, tecnicidade e
eficiência das decisôes, perseguindo os objetivos constantes da legislação em vigor e
do REGULAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO, podendo ocorrer
auditorias técnicas no SISTEMA, inclusive mediante indicação de terceiros pondendo,
ainda, exigir a apresentação de relatórios operacionais e financeiros.

22.2. A fiscalização do PODER CONCEDENTE não exime nem diminui a
responsabilidade única, integral e exclusiva da CONCESSIONARIA no âmbito do
CONTRATO no que concerne aos SERVIÇOS contratados, à sua execução e às
consequências e implicações, próximas ou remotas, perante o PODER
CONCEDENTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais
irregularidades na execução dos SERVIÇOS não implicará em corresponsabilidade do
PODER CONCEDENTE ou de seus prepostos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇOES,

23.1. A CONCESSIONARIA responderá, nos termos da LEGISLAÇÃO APLICAVEL,
por quaisquer prejuízos causados a terceiros e/ou ao PODER CONCEDENTE, que

tenha dado causa, por si ou seus administradores, empregados, prepostos,
subcontratados e prestadores de serviços ou qualquer outra pessoa fÍsica ou jurídica a

ela vinculada, no exercício das atividades abrangidas pela CONCESSAO, sem prejuízo
do direito de regresso contra terceiros, isentando o PODER CONCEDENTE de
qualquer responsabilidade decorrente ou relacionada à prestação do SERVIÇO.

23.2. A CONCESSIONARIA se obriga a ressarcir o PODER CONCEDENTE de todos
os desembolsos provenientes de determinaçoes judiciais ou administrativas, para
satisfação de obrigaçoes originalmente imputáveis à CONCESSIONARIA ou a

subcontratadas desta, incluindo sem limitação reclamaçÕes trabalhistas propostas por
empregados ou terceiros vinculados à CONCESSIONARIA e indenizaçÕes por perdas
e danos.

23.3. A CONCESSIONARIA é a única e exclusiva responsável pelos ônus trabalhistas,
tributários, previdenciários e fundiários gerados por seus empregados que porventura
serão utilizados na execução do presente CONTRATO.

23.3.1. Em caso de ajuizamento de açÕes trabalhistas interpostas pelos
empregados da CONCESSIONARIA ou da verificação da existência de débitos
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previdenciários, decorrentes da execução do presente CONTRATO, com a inclusão
do MUNICÍP|O no polo passivo como responsável subsidiário, o PODER
CONCEDENTE poderá reter o valor correspondente ao montante dos valores em
cobrança, que serão complementados a qualquer tempo com nova retenção em
caso de insuficiência.

23.3.2. Ocorrendo o término da CONCESSAO sem que tenha se dado a decisão
final da açáo trabalhista ou decisão final sobre o débito previdenciário, o valor ficará
retido e será pleiteado em processo administrativo após o trânsito em julgado e/ou o
pagamento da condenação/dívida.

23.4. O PODER CONCEDENTE responderá, nos termos da LEGISLAÇÃO
APLICAVEL, por quaisquer prejuízos causados à CONCESSIONARIA, que tenha dado
causa, por si ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ele vinculada, decorrentes de
atos de responsabilidade do PODER CONCEDENTE praticados ou ocorridos antes da
data de assinatura do CONTRATO, ainda que tais fatos ou atos sejam descobertos ou
materializados após a data de ASSUNÇÃO DOS SERVIÇOS.

23.5. O PODER CONCEDENTE se obriga a ressarcir a CONCESSIONARIA de todos
os desembolsos provenientes de determinaçôes judiciais para satisfaÇão de obrigações
originalmente imputáveis ao PODER CONCEDENTE, incluindo sem limitação
reclamaçÕes trabalhistas propostas por empregados ou terceiros vinculados ao
PODER CONCEDENTE e indenizações por perdas e danos.

23.6. Quando for o caso, será utilizado para o cálculo de qualquer fator relacionados
às indenizaçoes, perícia contábil.30.7. O pagamento das indenizações previstas em
contrato serão efetuadas em conformidade com cronograma de desembolso financeiro
previsto na legislaçáo orçamentária do Munlcípio.

cLÁUSULA VIGÉSIMA OUARTA - DOS CONTRATOS DA CONCESSIONÁNIE COUI

TERCEIROS E COM OS USUÁRIOS

24.1. Sem pre.juízo das responsabilidades e dos riscos previstos neste CONTRATO, a

CONCESSIONARIA poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades
acessórias ou complementares aos SERVIÇOS FUNERARIOS, bem como a

implantação de projetos associados, desde que tal contratação não ultrapasse o prazo
da CONCESSÃO.

24.2. Não será permitida a cessão ou subcontratação total ou parcial dos SERVIÇOS
relativos às funçÕes de operação dos SERVIÇOS FUNERARIOS.

24.3. Os contratos de que trata esta Cláusula serão regidos pelo Direito Privado e, no
que se refere aos seus empregados, pela legislação trabalhista, não se estabelecendo
nenhuma relação jurídica entre esses terceiros e o PODER CONCEDENTE.

24.4. A execução das atividades contratadas com terceiros impÕe o cumprimento das
normas regulamentares da CONCESSÃO.

24.5. Ainda que o PODER CONCEDENTE tenha tido conhecimento dos termos de
qualquer contrato assinado pela CONCESSIONARIA com terceiros, por força do
estabelecido no Edital ou neste CONTRATO, a CONCESSIONARIA náo poderá alegar
ato ou fato decorrente desses contratos para pleitear ou reivindicar qualquer alteração
no cumprimento de suas obrigaçôes, ressarcimento de prejuízos ou perda de
benefícios
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

25.1. A falta de cumprimento, por parte da CONCESSIONARIA, de qualquer cláusula

ou condição deste CONTRATO e demais normas técnicas pertinentes, sem prejuízo do

disposto nas demais cláusulas do CONTRATO, ensejará a aplicação das seguintes

sanções, isolada ou cumulativamente, nos termos da legislação aplicável:

25.1.1 Advertência escrita.

25.1.2 Multa de 5% (cinco por cento), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao

dia de atraso no pagamento do valor da taxa mensal correspondente à outorga da

Concessão.

25.1.3 Multa de 200 (duzentas) UFM's (Unidades Fiscais do Município), a ser

aplicada em dobro no caso de reincidência;

25.1.4 Revogação da concessão.

25.í.5 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

contratar com a Administração Pública Municipal por prazo não superior a 2 (dois)

anos

25.í.6 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

promovida a reabilitaçáo, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade.

25.1.7 Caducidade do CONTRATO.

25.2. As penalidades previstas nesta Cláusula serão aplicadas pelo PODER

CONCEDENTE de acordo com a gravidade da infração, observado o princípio da

razoabilidade.

25.3. A penalidade de advertência escrita imporá à CONCESSIONARIA o dever de

cumprir, no prazo estabelecido, as obrigações contratuais em que esteja inadimplente.

25.4. Sem prejuízo das demais sançôes de multa ou parâmetros para tais sançôes

estabelecidos neste CONTRATO, a CONCESSIONARIA se sujeitará às seguintes

sançÕes pecuniárias:

25.4.1. Por impedir ou obstar a fiscalização pelo PODER CONCEDENTE, multa, por

infração, de 10% (dez por cento) do valor da outorga mensal da CONCESSIONARIA
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no mês de ocorrência da infração;

25-4.2. Pela suspensâo injustificada dos SERVIÇOS FUNERARIOS, multa, por

infração, de 20o/o (vinte por cento) do valor da outorga mensal da

CONCESSIONARIA no mês de ocorrência da infração;

25.4.3. Pelo atraso no pagamento da Outorga Mensal, multa de 5% (cinco por

cento), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao dia de atraso no pagamento do

valor correspondente à outorga da Concessão.

25.4.4. Pot descumprimento dos demais encargos da CONCESSIONARIA, não

abrangidos nas alíneas anteriores multa, por infração, correspondente a 0,5o/o (zero

vírgula cinco por cento) do valor da outorga mensal da CONCESSIONARIA no mês

de ocorrência da infração.

25.5. O não pagamento de qualquer multa fixada pelo PODER CONCEDENTE

implicará a incidência de correçáo monetária e juros de 1% ao mês pro rata die, ate o

limite máximo admitido em lei.

25.5.1. As multas deverão ser recolhidas junto à Secretaria Municipal de Fazenda

no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da publicação no Diário Oficial' do ato que

as impuser, do qual a CONCESSIONARIA terá, também, conhecimento.

25.5.2. Se, no prazo previsto no parágrafo anterior, não for feita a prova do

recolhimento da multa, promover-se-ão as medidas necessárias ao seu desconto da

garantia prestada.

25.5.3. O valor da multa aplicada também poderá ser pago quando do recebimento

da fatura, se assim o requerer a CONCESSIONARIA.

25.6. As multas previstas nesta Cláusula seráo aplicadas sem prejuízo da

caracterização das hipóteses de intervenção ou declaração de caducidade previstas no

CONTRATO.

25.7. O valor total das multas aplicadas a cada mês não poderá exceder a 50% do

faturamento do exercício anterior, constante do balanço do Último exercício social,

correspondente à prestação dos SERVIÇOS FUNERARIOS.

25.8. A aplicação de multas à CONCESSIONARIA não a isenta do dever de ressarcir

os danos eventualmente causados ao PODER CONCEDENTE. 33.9 Caso as

infrações cometidas por negligência da CONCESSIONARIA importem a reincidência da
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aplicação de penalidades superiores ao limite previsto no item

25.9. o PODER CONCEDENTE poderá intervir na CONCESSÃO ou declarar sua

caducidade, na forma da lei.

25.í 0. No prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação da

penalidade, a CONCESSIONARIA poderá apresentar sua defesa que deverá,

necessariamente, ser apreciada pelo PODER CONCEDENTE, sendo vedada qualquer

anotação nos registros da CONCESSIONARIA enquanto não houver a decisão final

sobre a procedência da autuação.

25.í'1. O PODER CONCEDENTE notificará a CONCESSIONARIA da decisão proferida

em face da defesa apresentada, cabendo à CONCESSIONARIA recurso, no prazo de

15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação

25.12. ConfiÍmada a infração após o julgamento do recurso previsto, a

CONCESSIONARIA será notificada a respeito, devendo a penalidade ser imposta em

observância ao seguinte:

25.12.1. No caso de advertência, será anotada nos registros da CONCESSIONARIA

junto ao PODER CONCEDENTE;

25.12.2. Em caso de multa pecuniária, a CONCESSIONARIA deverá efetuar o

pagamento dentro do prazo de 3 (três) dias, contados do recebimento da notificação

da decisão, sendo que o não pagamento, no prazo estipulado.

25.12.3. O não pagamento de qualquer multa fixada pelo PODER CONCEDENTE

implicará a incidência de correção monetária e juros de '1% ao mês pro rata die, até

o limite máximo admitido em lei.

25.í3. O simples pagamento da multa não eximirá a CONCESSIONARIA da obrigaçáo

de sanar a falha ou irregularidade a que deu origem.

25.í4. As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas previstas no

CONTRATO reverterão ao MUNICiPIO

25.í5. As sançôes previstas nesta cláusula podem cumular-se e não excluem a

possibilidade de rescisão do contrato.

25.16. A aplicação das penalidades previstas neste CONTRATO e a sua execução não

prejudicam a aplicação das penas cominadas, para o mesmo fato, pela legislação

Â
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26.1. Sem prejuízo das penalidades cabíveis e das responsabilidades incidentes, o

PODER CONCEDENTE poderá intervir, mediante decreto deo Prefeito Municipal,

contendo a justificativa e o prazo da intevenção, com objetivos e limites da medida, na

CONCESSÃO com o fim de assegurar a continuidade e adequação da prestaçáo dos

SERVIÇOS FUNERÁRIOS, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais,

regulamentares e legais pertinentes,

26.2.Decretada a intervenção na CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE assumirá,

temporariamente, diretamente ou através de interventor nomeado no decreto de

intervenção, a prestação do SERVIÇO, a posse dos bens da CONCESSIONARIA, bem

como contratos, direitos e obrigaçôes relacionadas com o SERVIÇO, ou necessários à

sua prestação.

26.3.Cessada a intervenção, o PODER CONCEDENTE deverá reconduzir a

CONCESSIONARIA à prestaçáo do SERVIÇO, retornando-lhe a posse dos bens e o

exercício da posição contratual, direitos e obrigações inerentes a tal prestação, exceto

se decretada a caducidade da CONCESSÃO, nos termos da Cláusula 44.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DA EXTINÇÃo DA coNCESSÃO

27.1. Extingue-se a CONCESSÃO por:

27.1 .1. Advento do termo contratual

27.1.1.1 O advento do termo do CONTRATO opera, de pleno direito, a

extinçáo da CONCESSÃO, não sendo devida nenhuma indenização à

CONCESSIONÁRIA.

27.1.1.2 Quando do advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA

será responsável pelo encerramento de quaisquer contratos inerentes à

CONCESSÃO e celebrados com terceiros, nos termos da legislação vigente,

assumindo todos os ônus daí resultantes.

27.1.1.3 Até 12 (doze) meses antes da data do término de vigência

contratual o PODER CONCEDENTE estabelecerá, em conjunto com a

CONCESSIONÁRIA, programa de desmobilizaçáo operacional, a fim de

definir as regras e procedimentos para a ASSUNÇAO DOS SERVIÇOS da
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operação pelo PODER CONCEDENTE, ou por terceiro autorizado.

27 .1.1.4 Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto nesta

Cláusula poderâo ser dirimidos por meio do mecanismo de solução de

controvérsias previsto neste CONTRATO.

27.1.2. Encampação.

é a retomada

a vigência da

27.1.2.2. O PODER CONCEDENTE, previamente à encampação da

CONCESSÃO, procederá aos levantamentos e avaliações necessários à

determinação do montante da indenização eventualmente devida à

CONCESSIONARIA, nos termos dos itens seguintes.

27 .1.2.3. Caso a CONCESSAO venha a ser extinta por encampaÇão, a

indenização devida pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONARIA

deverá ser paga previamente à reversáo dos bens, nos termos do artigo 37

da Lei Federal n' 8 987/95.

27.í.3. Caducidade.

27.1.3.1. A inexecução total ou parcial do CONTRATO acarretará, a critério

do PODER CONCEDENTE a declaração de caducidade da CONCESSÃO,

independentemente da aplicaçáo das sançôes contratuais, respeitadas as

disposiçÕes deste CONTRATO, especialmente, desta Cláusula.

27.1.3.2. Sem prejuízo das demais hipóteses previstas em lei, a caducidade

da CONCESSÃO, por ação ou omissão da CONCESSIONÁRA, poderá ser

declarada quando ocorrer:

A) Paralisaçáo dos SERVIÇOS FUNERARIOS, ou concorrência para tanto,

ressalvadas as hipóteses admitidas neste CONTRATO.

B) Má prestação dos SERVIÇOS FUNERARIOS

C) Perda das condições econômicas, técnicas ou operacionais, para manter

a adequada prestação dos SERVIÇOS FUNERARIOS.

D) Não cumprimento das penalidades impostas por infraçÕes, nos devidos

27.1.2.1. A encampação

CONCEDENTE, durante

interesse público.

I_
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prazos.

E) CondenaÇão da CONCESSIONARIA, em sentença transitada em julgado,

por sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais

F) Alteração ou desvio de objeto da CONCESSIONARIA.

G) solicitação de autofalência ou requerimento de recuperação judicial

pela CONCESSIONARIA.

H) Cobrança de TARIFAS DE SERVIÇOS em valor superior ao

permitido no CONTRATO.

27.1.3.3. A declaração de caducidade da CONCESSÃO deverá ser

precedida da verificação da efetiva inadimplência da CONCESSIONARIA em

processo administrativo, assegurando-se a esta o direito de ampla defesa e

contraditório.

27.1.3.4. Não será instaurado processo administrativo de inadimplência para

a declaração de caducidade antes de a CONCESSIONARIA ter sido prévia e

detalhadamente comunicada a respeito das infraçÕes contratuais praticadas,

devendo ser-lhe concedido prazo para corrigir as falhas e transgressÕes

apontadas, observadas as condiçôes previstas neste CONTRATO.

27.1.3.5. lnstaurado o processo administrativo e comprovada a

inadimplência da CONCESSIONARIA, a caducidade será declarada

mediante Decreto editado pelo Prefeito Municipal.

27.1.3.6. No caso da extinção do CONTRATO por caducidade, a

CONCESSIONARIA fará jus ao recebimento de indenizaçáo correspondente

aos investimentos realizados somente nos bens públicos que ainda nâo

tenham sido amortizados ou depreciados até a data de ASSUNÇÃO DOS

SERVIÇOS FUNERARIOS pelo PODER CONCEDENTE, corrigidos nos

mesmos termos do rêa.iuste do valor das TARIFAS DE SERVIÇOS, desde a

data do investimento até a data do pagamento da indenização, não se

admitindo qualquer indenização a título de lucros cessantes.

27.1.3.7. A declaração de caducidade da CONCESSÃO acarretará, ainda,

para a CONCESSIONARIA:

A) Retenção de eventuais créditos decorrentes deste CONTRATO, até o

it
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limite dos prejuízos causados ao PODER CONCEDENTE;

B) A reversão imediata ao PODER CONCEDENTE dos bens afetos à

CONCESSÃO;

c)A retomada imediata dos SERVIÇOS FUNERARIOS pelo PODER

CONCEDENTE.

D) Declarada a caducidade, não resultará ao PODER CONCEDENTE

qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus,

obrigaçôes ou compromissos com terceiros, ou com empregados da

CONCESSIONARIA.

27.1.4.'1. A CONCESSIONARIA poderá rescindir o CONTRATO no caso de

descumprimento das normas legais ou contratuais pelo PODER

CONCEDENTE, mediante aÇâo judicial especialmente intentada para este fim.

27.t.4.t.1.Nessa hipótese, os SERVIÇOS FUNERARIOS, náo poderão ser

interrompidos ou paralisados até o trânsito em julgado da decisão judicial.

27.í.5. Anulação da CONCESSÃO

27.1.5.1. Em caso de anulação da CONCESSÃO, por eventuais ilegalidades

ou irregularidades verificadas no Edital, na LICITAÇÃO ou no CONTRATO,

será devida indenização pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONARIA

somente os valores investidos em bens públicos ainda nâo amortizados ou

depreciados, corrigido nos mesmos termos do reajuste do valor das TARIFAS

DE SERVIÇOS, calculado desde a data do investimento até a data do

pagamento da indenização.

27.'1.6. Falência ou extinção da CONCESSIONARIA.

27.1.6.1. A CONCESSÃO poderá ser extinta caso a CONCESSIONARIA

tenha solicitada a sua recuperaçáo judicial, a falência decretada ou no caso de

extinçáo da CONCESSIONARIA

27.'1.6.2. A indenização eventualmentê devida pelo PODER CONCEDENTE,

no caso previsto nessa Cláusula, será calculada pelo PODER CONCEDENTE

tomando como base os investimentos realizados pela CONCESSIONARIA nos

27.1.4. Rescisão.
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bens públicos utilizados, que ainda não tenham sido depreciados ou

amortizados, no curso do CONTRATO, corrigidos monetariamente nos

mesmos termos do reajuste, desde a data do investimento até a data do

pagamento da indenizaçâo.

27.1.6.3. Na hipótese de dissolução ou liquidaçáo da CONCESSIONARIA,

náo poderá ser procedida a partilha do respectivo patrimônio social sem que o

PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto de vistoria, o estado em que se

encontram os bens afetos à CONCESSÃO, que serão revertidos livres de ônus;

ou sem que se efetue o pagamento das quantias devidas ao PODER

CONCEDENTE, a título de indenização ou a qualquer outro título.

27.2.Értinla a CONCESSÃO, opera-se, de pleno direito, a reversão, ao PODER

CONCEDENTE dos bens afetos aos SERVIÇOS FUNERARIOS, livres e

desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos, inclusive sociais e trabalhistas.

27.3. Em ocorrendo a extinção da CONCESSÃO antes do advento de seu prazo de

vigência, o PODER CONCEDENTE poderá, a seu exclusivo critério, e de acordo com a

legislação vigente, assumir os contratos celebrados pela CONCESSIONARIA, desde

que necessários à continuidade dos SERVIÇOS públicos, sem prejuízo dos direitos ao

sepulcro, que deveráo ser sempre respeitados em seus exatos termos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - VALOR DA CONTRATEÇÃO:

28.1. O valor estimado da outorga mensal, para efeito desta licitaçáo, correspondente
ao total estimado das receitas projetadas do prazo inicial até o término da
concessão, perfazendo um total de R$ xxxxxxxxxxxxx.

28.2. A primeira parcela da outorga será devida ate o 10' (décimo) dia a partir do mês
subsequente a assinatura do Contrato de Concessão, pelo prazo que a empresa
rcalizü os serviços funerários.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DAS COMUNICAÇÕES:

29.1. As comunicaçÕes e as notificações entre as PARTES serão efetuadas por
escrito e remetidas:

a) em mãos, desde que comprovado por protocolo;

b) por fax, desde que comprovada a recepção; ou

c) por correio registrado, com aviso de recebimento.

29.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicaçôes, na forma desta
Cláusula, os endereços e números de fax indicados pelas PARTES quando da
assinatura do CONTRATO

Ír'1l[
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA - PUBLIcAÇÃo E REGISTRo Do coNTRATo

30.1. O PODER CONCEDENTE promoverá a publicação do extrato do CONTRATO
no Diário Oficial dos Municípios, no prazo de 20 (vinte) dias contados da sua
assinatura.

30.2. O CONTRATO será registrado e arquivado junto ao PODER CONCEDENTE e à
CONCESSIONARIA

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA . Do FoRo E Do MoDo AMIGÁVEL DE
soLUçÃo DE DTVERGÊNCtAS.

3'1.1. Fica eleito o Foro da Comarca Posse/GO, com a renúncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas questôes originárias da
execuÇáo do presente Contrato.

31 .2. O MunicÍpio poderá promover, de oficio ou por provocação da contratada,
sessão de conciliaçáo para dirimir divergência no decorrer da execução do serviço.

3í.3. E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo
em 03 (três) vias de igual teor e forma, .iuntamente com as testemunhas abaixo.
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ANEXO ilt

MODELO DE DECLARAÇAO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TECNICO

(Local e data) A

Prefeitura Municipal de . ... ...

Referência: Concorrência Pública 12022 P rezados Senhores,

A empresa ....., inscrita no CNPJ sob

no. .. ... . . . .. . . .. . . ....., por meio de seu Íepresentante legal, DECLARA para

os fins previstos no edital que o corpo técnico especializado necessário à prestação

dos serviços estará à disposição para o inicio e para todo o desenvolvimento dos

serviços objeto da licitação, consoante as exigências do instrumento convocatório,

tratando-se do sr. qualificação: nacionalidade,

estado civil, CPF, Certificado de qualificação técnica em tanatopraxia) responsável

técnicodaempreSa-,peSsoajurídicadedireitoprivado,
inscrita no CNPJ sob o No.

NOME

Representante legal da empresa
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ANEXO IV

MODELO DA DECLARAÇÃO DE TNEXTSTÊNC|A DE FATO SUPERVENTENTE E

IMPEDITIVO

À

Prefeitura Municipal de .....

fuC Comissão Permanente de Licitação Referência: Concorrência Pública 12021

Prezados Senhores.

A empresa .. ......, inscrita no CNPJ sob

.., por meio de seu representante legal, DECLARAMOS,

parta todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa acima qualificada

nâo foi declarada inidônea e não está suspensa em nenhum órgão público, federal,

estadual ou municipal, nos termos do artigo 32, §2", da Lei no 8.666/1993.

Por se expressão de verdade, firmamos a presente declaração

Posse/GO, _ de de 2022

NOME

Representante legal da empresa

Dffi

l'lil it

no.. .

Ao Edital de Condorrência Pública no_
Razão Social da Empresa:_
CNPJ: 

-
Endereço:
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA INíCIO DOS SERVIÇOS

Local e data)

À

Prefeitura Municipal de .........

A,/C Comissão Permanente de Licitação Referência: Concorrência Pública ...12022

Prezados Senhores,

A empresa ....., inscrita no CNPJ sob

no. .. .. . .. . .. . . .. . . por meio de seu representante legal, vem

DECLARAR, que se compromete a disponibilizar os equipamentos disponíveis para a

prestação dos serviços objeto da licitação, conforme quantidade e especificaçÕes

constantes no edital e seus anexos, assim como, na proposta apresentada, a partir da

data de assinatura do Contrato

NOME

Representante legal da empresa
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR, ATENDENDO À COHSTITUIçÃO
FEDERAL.

(Local e data)

À

Prefeitura Municipal de . .. . . .

fuC Comissáo Permanente de Licitaçáo Referência: Concorrência Pública ....12022

Prezado Senhor,

A empresa , inscrita no CNPJ sob o No_,
neSteatorepresentadaoo,-(qualificação:nacionalidade,
estado civil, cargo ocupado na empresa), em atendimento ao disposto no Edital da

Concorrência Pública 0X/20íX e no inciso V do art. 27 daLei 8666/93, vem perante

Vossa Senhoria DE!\[1$! que não emprega menor de dezoito anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de dezesseis anos.

Atenciosamente,

NOME

Representante legal da empresa
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE INDtCAÇÃO DO RESPONSÁVEL pELA CONTRATAÇÃO

Prezado Senhor,

A empresa , inscrita no CNPJ sob o No_,
porseurepresentantelegal_(qualificação: nacionalidade,

estado civil, cargo ocupado na empresa), DECLARA para todos os fins e sob as penas

da rei' caso esta emT:i"i::':" 
;:il":,"'::"'::::J:,r'.1" r"'::,:""':

n úmero) será o responsável pela assinatura do contrato junto ao

Município de Posse/GO

Atenciosamente,

NOME

Representante legal da empresa

À

Prefeitura Municipal de . .. . ..

A,/C Comissão Permanente de Licitação Referência: Concorrência Pública ....12022
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ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE tNDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO

A

Prefeitura Municipal de .. . .. .

A,/C Comissâo Permanente de Licitação Referência: Concorrência Pública ....12022

Prezado Senhor,

A Empresa [NOME DA EMPRESA], por seu representante legal, DECLARA, para

todos os fins de direito e sob as penas da lei, caso esta empresa logre vencer a

presente licitação, que manterá sede ou filial na cidade de Posse/GO, atendendo ao

subitem do Termo de Referência.

Atenciosamente,

NOME

Representante legal da empresa

ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE CONHECTMENTO DOS LOCATS DE PRESTAÇÃO DOS

/
L
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SERVIÇOS E DO PLENO CONHECIMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM
EXECUTADOS, tNCLUtNDO LEGTSLAÇÃO.

À

Prefeitura Municipal de ......

A"/C Comissão Permanente de Licitação Referência: Concorrência pública ....t2022

Prezado Senhor,

Declaro para atendimento ao disposto no subitem 6.3.13, "g", do edital de Concorrência
no , promovida pelo Município de Posse, que a empresa [NOMEDA EMPRESA], estabelecida [ENDEREÇO], inscrita no CNPJ/MF sob
no .-........................., que tenho conhecimento dos locais onde serão prestados os
serviços que estão sendo requisitados pela municipalidade, incluindo todas as
legislações pertinente ao objeto do certame (Lei Municipal n" 141612021).
Atenciosamente,

NOME

Representante legal da empresa

ANEXO X
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MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXX

A empresa_, inscrita no CNPJ

neste ato representada por (qualificação: nacionalidade, estado
civil, cargo), em atendimento ao disposto no Edital da Concorrência Pública 0X12022,
após análise do referido instrumênto convocatório e tendo pleno conhecimento do seu
conteúdo, se propõe a prestar os serviços aqui licitados, propondo para fins da
Outorga:

Valo da Unidade de Valor do Município de Posse: R$ 3,28 (três reais e vinte e oito
centavos)

Valor do UVMP por extenso Unidade de Valor do
Município de Posse/GO.
Valor em reais por extenso
Validade da proposta: 60 (sessenta dias).

de de-.

Assinatura e carimbo

Descrição Valor Mínimo
Valor

Mensal
Ofertado

Item
01

Outorga para exploração dos
serviços funerários do
Município de Posse, pelo
prazo de 10 (dez) anos,
conforme os termos do Edital
de Concorrência Pública no

t2022.

UVMP

675 UVMP-
Total em R$ no

ano de 2022
em R$ 2.2í4,00

UVMP
R$

(representante legal)

il

] 
,,,0
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ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE ATENDTMENTO AS EXTSGÊNC|AS DAS PROPOSTAS

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXX

A empresa_, inscrita no CNPJ sob o No_,
endereço , neste ato representada por

(qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo), em atendimento
ao disposto no Edital da Concorrência Pública 0X12022, após análise do referido
instrumento convocatório e tendo pleno conhecimento do seu conteúdo, se propõe a
prestar os serviços aqui licitados, DECLARANDO que, no praxo máximo de 06
meses iremos implementar:

Descrição Quantidade:

Número de locais na
cidade que contenha no

mínimo 02 salas ou
capelas para velório, com
como para repouso e no

mínimo 02 (dois
banheiros)

A

Número de veículos
disponíveis para

transporte de cadáveres
B

Número de salas de
embalsamento e

tanatopraxia

POSSE

Assinatura e carimbo

(representante legal)

I

I

I

I
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ANEXO XII - TERMO DE REFERÊNCIA

L Objeto
1.1 -Constitui objeto da licitação a Concessão da exploração de Serviços

Funerários do MunicÍpio de Posse/GO, para 02 (duas) empresas deste ramo de
atividade, pelo prazo de 10 (dez) anos, que serão prestados, nos limites do Município de
Posse/GO, em conformidade com o disposto na Lei Municipal n' 1.416 de 1311012021.

1.2 - Dos itens: Compõe o presente objeto de contrataçáotodo ato
relacionado à prestação de serviços funerários, homenagens póstumas, traslado, e
orientaçÕes providências administrativas para registro do óbito, bem como os seguintes
serviços a serem executados.

1.3 Quantidade e especificação técnica:
ITEM DESCRTÇAO

01 A confecção e fornecimento de ataúdes

02
Organizaçâo de Funerais e velórios com
aluguel de artefatos, altares ou Peças,
castiçais, velas e paramentos afins

UJ Transporte de féretros;

04
Fornecimento de documentação
necessária ao sepultamento;

05
Divulgação nos meios de comunicação
sobre o falecimento;

ut) Ornamento com flores e/ou coroas:

07
Traslado
exumados;

de cadáveres humanos

08 Embalsamento, tanatopraxia ;

no Cremação;

2. Justificativa
2.í Motivação: A Administração lr/unicipal, primando pelo interesse público

municipal, ao entendimento de ser mais razoável e economicamente viável a prestação
dos serviços funerários a que alude a Lei Municipal No 1.41612021, pleiteia a abertura de
procedimento licitatório, na modalidade concorrência pública, antê a complexidade do
serviço e dos percentuais da contratação.

Nesse sentido é o que preceitua o artigo 40, da Lei Municipal de no

1.41612021: "O serviço funerário no Município de Posse é considerado serviço público
essencra/ e conslsÍe na prestação de servlços ligados à organização e execução
funerais".

Tal concessão intenta viabilizar o exercício da atividade funerária pelas
agências funerárias, no âmbito estrito das suas finalidades, a prestação de serviços de
caráter social aos respectivos clientes, sujeitando-as aos requisitos de qualidade e de
transparência na prestação dos serviços, protegendo o cidadão num momento da sua
vida especialmente penoso.

[-..----r,

ll
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Destaca-se que, a funçáo social do serviço funerário é caracterizada pelo

atendimento a carentes e indigentes, bem como as implicaçÕes relativas a saúde pública
e o caráter cultural e religioso da atividade.

Em atenção ao artigo 5o, §4o, da Lei municipal 1.41612021, somando ao
número de habitantes no Munlcípio de Posse/GO, conforme previsto no site oficial do
IBGE ([ttps rr616q4".,QSeSoV,!,Ilb!Eqr]r51o1po59,elp_q11qlqrle), o presente certame
licitatório tem por objetivo a concessáo dos serviços funerários para até 02 (duas)
empresas prestadoras dos referidos serviços, havendo, para tanto, regular e expressa
viabilidade legal.

Razão do exposto, o município de Posse/GO, por meio da Secretaria
Municipal de Administração requer seja tornado público o procedimento licitatório na
modalidade de Concorrência Pública, conforme autoriza o artigo 14, c.c. art. 15, ambos
da Lei Federal 8.987/1995, para a concessão dos serviços público funerários no
município para até 02 (duas) empresas, pelo prazo de 10 (dez) anos, podendo ser
prorrogado pelo mesmo período, a critério do Poder Concedente.

2.2 Benefícios: Busca-se, com a presente contratação atender as
necessidades essenciais da população, que necessita, indiscutivelmente, dos serviços
funerários neste Município.

3. Critérios de habilitação
3.1 Documêntos para habilitação:

a. Habilitação Jurídica/Pessoa Física;
b. Habilitação Fiscal trabalhista:

i. Prova de lnscrição no CNPJ/CPF;
ii. Prova de inscriçáo municipal (Pessoas jurÍdicas);
iii. Certidão de regularidade fiscal junto as receitas

Federal, Estadual e Municipal;
iv. Certidáo de regularidade com o FGTS íPessoas

jurídicas);
v. Certidão de Regularidade Trabalhista;

c. HabilitaçãoEconômico-financeira:
i. Certidâo de Falência e concordata(Pessoas

jurídicas);
d. Habilitaçãotécnica:

i. Atestado de capacidade técnica emitido por
pessoa jurídica Público/Privado;

ii. Será exigido dos responsáveis pelas empresas
funerárias uma equipe profissional com
capacidade técnica e operacional e que detenha
habilitação do nível de qualificação específico
requerido para o exercício da atividade
funerária.

4. Da legislação aplicável
Legislação - O presente processo licitatório reger-se-á pelas condiÇões

aqui contidas, pelas Leis Federais no 8.666, de 21 de junho de '1993 e Lei no g.gg7, de
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1 3 de fevereiro de 1995e pela Lei Municipal no 1 .416 de 13 de outubro de 2021 e demais
normas pertinentes, bem como deverá obedecer ao Código Sanitário Estadual, Normas
Técnicas Especiais pertinentes ao serviço.

5. Das Especificações.
4.1 Definição - A atividade funerária é todo ato relacionado com a

prestação de serviços funerários (fornecimento de urnas mortuárias, capela mortuária,
homenagens póstumas, translado, embalsamento (tanatopraxia, flores/ornamentação,
apetrechos fúnebres) e providências administrativas para registro do óbito.

4.1 .2 Os serviços funerários são considerados compulsórios, de prestação
obrigatória pelas concessionárias, e compreendem

4.1 .2.1 . Funeral: Conjunto de atividades que compreendem o fornecimento de
artefatos e materiais, serviços, atendimento, organização de cerimonial, disponibilidade
de estrutura física e operacional, visando à execução de todos os procedimentos
necessários à realização de homenagem fúnebre e sepultamento conforme usos,
costumes e tradição, de acordo com a capacidade financeira do contratante ou padráo
definido por cobertura assistencial, securitária ou manifestaçáo do solicitante.

4.1 .2.2. Artefatos: Soma de todos os artigos funerários e outros necessários à
realização do funeral, conforme padráo necessário ou solicitado pelo contratante. lnclui
urna, véu, ornamentação da urna (conforme costume e úadiçáo local), material para
assepsia do corpo e de proteção individual do agente;

4.1 .2.3. Serviços: Atividade de suporte operacional necessário à realização do
funeral, conforme cobertura, padrão solicitado ou necessidade, expedição de
documentos e intêrvenções visando minimizar as ações e tarefas do contratante,
expedientes administrativos e disponibilidade de estrutura técnica e física,
gerenciamento e suporte a toda ação.

4.1 .2.4. Cerimonial: Assistência à famÍlia , contratante e participantes da
homenagem, cortejo fúnebre em perÍmetro urbano, ornamentação do local da
homenagem, montagem e desmontagem de câmara ardente, organização e
coordenaçâo da homenagem conforme padrão de funeral contratado.

4.1 .2.5. Tanatopraxia: Técnica de embalsamento que consiste em retardar o
processo de decomposição do corpo, conservando sua aparência natural, minimizando
as alterações fisionômicas e permitindo que o velório se estenda além das 24 (vinte e
quatro) horas tradicionais.

4.1 .2.5.1 . A tanatopraxia somente será realizada por pessoas habilitadas
para tal função, sob a responsabilidade de um Diretor e Agente Funerário devidamente
qualificados e regularmente cadastrados na Associação Brasileira de Empresas e
Diretores Funerários (ABREDI F).

4.2 Do período de funcionamento -Assistência telefônica 24 (vinte e
quatro) horas para atendimento à família enlutada e realização dos serviços Íunerários;

4.3 Serviço e Produtos -Serviço de atendimento com profissionais
habilitados e comprometidos a tomar todas as providências necessárias à realização dos
serviços;
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4.3.'í . Fornecimento de urnas funerárias, bem como o saco para cadáver;
4.3.2. Translado do corpo cadavérico humano para o local onde será

realizado o velório;
4.3.3. Translado do corpo cadavérico humano para o cemitério onde será

realizado o sepultamento;
4.3.4. Remoção e transporte de corpos e urnas funerárias exclusivamente

em carros funerários, salvo nos casos em que o transporte deva ser realizado por
autoridade policial e nos casos de transporte de recém-nascido e criança de tenra idade;

4.3.5. Embalsamento, embelezamento, conservação e restauração de
cadáveres;

4.3.6. Ornamento com flores e outros paramentos afins;
4.3.7. Preparação de urnas mortuárias e preparação de cadáveres ou

corpos com ornamentação e instalação mortuária de qualquer espécie; 5.2.10.
Fornecimento de véu, e outros adornos;

4.3.8. Transporte de coroa e flores nos cortejos fúnebres;
4.3.9. Divulgação, nos meios de comunicaçáo, redes sociais, sobre o

falecimento, com fornecimento de noticiários de falecimento e ofícios religiosos fúnebres
para os jornais e emissoras de rádio do Município;

4.3.1 0. Organização de velórios e similar mediante locação de salas
velatórias ou capelas mortuárias;

4.3.11. Manutençáo das capelas mortuárias com salas de velórios, de
acordo com a legislação sanitária vigente;

4.3.12. Transporte fúnebre, compreendendo transporte de féretros ou do
corpo cadavérico e transporte de cadáveres humanos exumados dentro do Município ou
deste para outros municípios, respeitada a legislação de cada cidade;

4.3.13. Providências administrativas junto às repartiçôes municipais,
cemitérios e agências de previdência social, prestando conta às famílias interessadas de
todas as despesas efetuadas e recebimentos;

4.3.14. Locação de altares e demais acessórios e paramentos necessários
à realização dos funerais, além de outros correlatos que sirvam de meio à consecução
do serviço; e

4.3.1 5. Manutençáo dos laboratórios de tanatopraxia, de acordo com a
legislação sanitária vigente;

4.3.16. Outros serviços complementares e pertinentes à permissão do
serviço público, nos termos da legislação vigente e das normas emanadas pela
Concessionária
definitivo.

4.4 Prazo - A concessionária iniciará a execuçáo do serviço,
imediatamente, a partir da assinatura do contrato e caso não o faça, poderá ficar
impedida de executar a contratação e, por consequência, a perda do direito da
concessão.

4.4 1

sua assinatura.
O prazo de vigência do contrato será de 10 (dez) anos, a contar da

4.5 Formalização do Contrato - Para início do serviço à concessionária o

í)
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contrato deverá ser assinado, que passará por prévia manifestação do departamento
jurídico quanto a minuta de contrato, anexa a minuta de edital, que poderá ser
apresentada pela comissâo permanente de licitação e contratos.

5. GestÉio e Fiscalização
5.1 Gestão - A gestão do presente contrato será feita pela administração

municipal do município de Posse.
5.2 Fiscalizaçâo - Para a presente contratação será designado servidor do

município para realizar a fiscalização do contrato.
6. CUSTO E DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA

6.'l - Estimativa de Valor:A execução do contrato ora previsto, em face de
sua modalidade e forma de operaçáo dispensa previsâo ou dotação orçamentária, sendo
a Concessionária remunerada diretamente pelo usuário na execução dos serviços, não
gerando nenhum custo para a municipalidade;

6.2 -DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO para as Concessionárias os
pagamentos sâo efetuados diretamente pelo usuário na execuÇão dos serviços, não
gerando nenhum custo para a municipalidade;

6.3 - Os pagamentos efetuados à CONCEDENTE deverão ser efetuados
junto à Secretaria de Fazenda mediante depósito bancário em conta específica.

6.4 - Dotação Orçamentária: A presente contratação ficará a cargo de
dotação orçamentária vigente para o ano de 2021 e posterior a dotação futura para o
ano de 2022.

7 - DAS OBR|GAçÕES DA CONCESSIoÁR|AS
7.1 - Manter, durante execução do objeto deste Termo de Referência,

todas as condiçôes de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo
comunicar à Prefeitura Municipal de Posse a superveniência de fato impeditivo da
manutençáo dessas condiçÕes;

7.2 - Prestar serviço adequado aos usuários, assim entendido o prestador
regularidade, continuidade, eficiência e modicidade nas tarifas.

7.3 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, incluindo serviços de
terceiros e na prestação da garantia,

7.4 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela
PreÍeitura Municipal de Posse, em qualquer etapa, da execução do objeto;

7.5 - cumprir e fazer cumpri as normas regulamentares de serviço e as
cláusulas do contrato de permissão.

7.6 - Facilitar o exercício da fiscalização do Poder Permitente/concedente;
7.7 - Manter sigilo, manter o número de veículos da frota e instalaçÕes

adequadas às exigências da demanda;
7.5 - É expressamente vedada sob nenhum pretexto, à transferência de

responsabilidade da(s) vencedora(s) para outras entidades, sejam fabricantes,
representantes ou quaisquer outros, para a execução serviço em objeto,

7.9 - lndicar preposto para recebimento das notificações, inÍormando o
endereço eletrônico (e-mail), fax e telefone;
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7.10 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescriçôes referentes às
leis trabalhistas, e previdência social e de segurança do trabalho, em relaçáo a seus
empregados;

7.11 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigaçôes assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal
de Posse,

7.12 - Submeter-se à fiscalização do Poder concedente;
7.13 - Apresentar os veículos na execução dos serviços funerários em

estado de conservação em consonância com a Lei Municipal 1 .41612021 , artigo 14,
inciso Xl, desde que previamente aprovados e vistoriados pela Administração, exigindo
padrões e características estabelecidas.

7.14 - Manter em seus quadros permanentes, profissionais legalmente
habilitados em serviço de Tanatopraxia.

7.15 -Apresentar suas respectivas demonstraçóes financeiras, de acordo
com a Lei de Concessão e Permissão da Prestaçáo de Serviços Públicos;

7.16 -Fica vedada à empresa concessionária manter pessoal nos hospitais
ou em suas proximidades com o objetivo de angariar negócios, ou afetar, acobertar ou
remunerar o agenciamento de funerais e de cadáveres, sob pena de imediata rescisão
do contrato e demais penalidades;

7.17 - O bedecer a distância mínima estabelecida no artigo 14, §4o, da Lei
Municipal de no 1.41612021, entre o prédio apropriado e o zoneamento urbano;

7.18 - O fornecimento de urna e transporte para enterro de pessoa
considerada carente e indigente será realizada em conformidade com os procedimentos
adotados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, que poderá emitir decretos
acerca do tema, inclusive criando um número razoável em que a concessionária tará o
serviço sem custas;

7.19 - Os casos omissos neste Termo de Referência seráo supridos pela
legislaçáo Municipal n. 1.41612021 e a Lei Federal de no.8.987/í995, aplicável ao
presente caso.

8. DAS OBR|GAçÕES DA CONCEDENTE
8.1 - Planejar e controlar o serviço permanentemente.
8.2 - Acompanhar e fiscalizar a execuçâo do Contrato, bem como atestaÍ

na Nota Fiscal/Fatura, a entrega efetiva do objeto.
8.3 - Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre

irregularidades observadas nos produtos;
8.4 - Prestar as informaçôes e os esclarecimentos que venham a ser

solicitados pela Concessionária.
8.5 - Aplicar, se for o caso, as sançôes administrativas e penalidades

regulamentares e contratuais.
8.6- lntervir na prestaçáo de serviços quando houver risco de grave

descontinuidade que não possa ser controlada pela concessionária.
8.7- Declarar extinta a Concessáo nos casos previstos em Lei.

n
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9. Sanções
9.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigaçóes assumidas pela

concessionária no momento da execução do Contrato, sem justificativa aceita pelo órgão
ou entidade usuária, resguardada os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar,
isolada ou cumulativamente, nas seguintes sançôes:

a) Advertência,
b) Multa, nos termos do arligo 24, da Lei Municipal de n. 1.41612021:
c) Rescisão do contrato, nos moldes do artigo 25 da Lei Municipal de n.

1.41612021, bem como em hipótese de reiterar nos atos que ensejam
multa, acima mencionado,

d) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e dê fornecer
à Administração Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos.

9.2 - Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado
ao fornecedor o contraditório e ampla defesa.

9.3 - A aplicação das sançÕes previstas neste Termo não exclui a
possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilizaçâo do
fornecedor por eventuais perdas e danos causados à Administração.

9.4 - As importâncias relativas a multas serão descontadas dos
pagamentos a serem efetuados à beneficiária do Contrato, podendo, entretanto,
conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

9.5 - As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções
cabíveis, sejam estas administrativas ou penais, previstas na Lei no 8.666/93 e
alteraçÕes.

9.6 - Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos
seguintes casos:

a) greves;

b) epidemias;
c) cortes frequentes de energia elétrica e água;
d) enchentes;
e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupção das

vias de acesso às mesmas

10. Condições Gerais
10.1 - DO CRITÉRIO DE JULGAME NTO DAS PROPOSTAS:
10.1.1 - A Comissão Técnica nomeada pela Administração efetuará o julgamento

de cada proposta de forma objetiva, avaliando a documentação apresentada a fim de
constatar se atendem a todas as especificações exigidas, bem como classificar de
acordo com a melhor proposta, ofertando o menor preço nas tarifas, a fim de formalizar
a ordem de atendimento do rodizio, ou seja, a primeira selecionada será a primeira a
atender os encaminhamentos para os sepultamentos e assim por diante;

10.1 .2- serão analisados, além da melhor oferta com a apresentação de MAIOR
VALOR OA OUTO RGA. com base na unidade de valor do município de Posse/GO
(UVMP);

10.1 .3 - Além disso, a proposta das licitantes deverá apresentar os seguintes
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requisitos mínimos para participação, sob pena de desclassificaçâo da proposta

PERTINENCIA A
cLASSTFTCAÇÃO DE

FUNERARIA
REQUTSTTOS DA PONTUAÇÃO

Número de locais na
cidade que contenha no

mínimo 02 salas ou
capelas para velório, com
como para repouso e no

mínimo 02 (dois
banheiros)

Até 03 locais Até 02 locais 01 local

1 5 pontos 1 0 pontos 05
pontos

Número de veículos
drsponíveis para

transporte de cadáveres

Até 04
veícu los

03
veículos

B

1 0 pontos 05
pontos

Número de salas de
embalsamento e

tanatopraxia

Até 03 salas Até 02 salas 01 sala

'1 5 pontos 10 pontos 05
pontos

1 0.1 .3 - A Comissão Técnica atribuirá a cada proposta os pontos em consonância
com os parâmetros da tabela acima;

10.4.3 - As propostas serão classificadas de acordo com o total de pontos
atribuídos, sendo classificada em 1' lugar a que maior número alcançar pelo somatório
da pontuaÇão dos itens indicados na tabela acima e, assim por diante até o ultimo lugar;

10.4.4 - Na hipótese de empate entre duas ou mais propostas, aplicar-se-á o
critério estipulado no § 20 do artigo 45 da lei n 08.666/93;

10.4.5 - As empresas poderão adotar registros por meio eletrônico, desde que
aprovados pelo Poder Público Municipal;

10.4.6 - A CONCESSIONARIA não poderá ceder, transferir, arrendar ou de
qualquer forma repassar a terceiros o objeto do CONTRATO, sob pena de rescisáo
contratual;

10.4.7 - A CEDENTE se reserva ao direito de, sempre que julgar necessário,
verificar, por meio de fiscal ou de seus funcionários, se as prescrições das normas do
Termo de Referência, do Edital e seus Anexos estão sêndo cumpridas pela prestadora
do serviço,

10.4.8 - As partes elegem o foro da Comarca de posseiGO para solução de
possíveis litígios oriundos do presente Termo de concessão, autorização ou concessão,
renunciando a quaisquer outros que tenham ou venham a ter.

t_

lA

I I 
Aré os veicuros

| | 15 pontos 
I

I
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ANEXO Xilt

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MTCRO EMPRESA OU EMPRESA DE

PEQUENO PORTE

Processo no. PRC 1201X - Concorrência Pública oxt2022

!t
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A empresa , inscrita no CNPJ no

Lei Complementar n.o 123, de 14 de dezembro de 2006, que cumpre os requisitos

estabelecidos em seu Artigo 30 e está apta a usufruir o tratamento favorecido

estabelecido no Capítulo V - Seção Unica daquela Lei Complementar.

Declaro ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos lncisos

do §4o do Artigo 30 da Lei Complementar n.o 12312006.

Por ser verdade, firmo a presente. Local e Data

Nome

Nome e assinatura da Licitante

^i r:l
1n
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ANEXO XI

MODELO COMPOSICÃO DE PRECOS E PLANILHA

(ESTÂO EM ANEXOS A PLANILHA DE QUANTITATIVOS E COMPOSIÇÃO

DETALHADA DE PREçOS UN|TÁR|OS E COMPOS|ÇÃO DO BDt)

Â
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