
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA
ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

____________________________________________________________________________
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 06/2009

O Município  de  Itaúna,  Estado  de  Minas  Gerais,  com sede na  Pça.  Dr.Augusto 
Gonçalves,  nº  538,  centro,  Itaúna – Estado de Minas Gerais  – CEP 35680-054,  
CNPJ nº 18.309.724/0001-87, isento de inscrição estadual, através da Secretaria  
Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 
175 da Constituição Federal  e Leis 8.987 de 13/02/95 e 8.666/93 de 21/06/93 e  
legislação posterior, torna público aos interessados que fará realizar  C  oncorrência   
Pública  N.º  06/2019,  na  modalidade  “Técnica  e  Preço”,  visando  a  outorga  de 
Permissão Pública para concessão de serviços públicos funerários e administração 
das capelas velórios, em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e alterações, pelas  
normas e condições deste edital e anexos.

1ª  DO OBJETO

1.1 - A presente licitação tem por objeto a CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS FUNERÁRIOS E 
ADMINISTRAÇÃO DAS CAPELAS VELÓRIOS  no Município  de  Itaúna,  conforme definido  nas  Leis 
Municipais nº 1.143, de 15 de abril de 1974 e lei nº 1.939 de 26 de junho de 1986.

1.2 – Considera-se serviço funerário, para efeitos deste edital:
a) fornecimento de urnas conforme Anexo II deste edital;
b) transporte de cadáver do local da liberação do corpo para o velório e até os cemitérios de Itaúna/MG;
c) preparação do corpo;
d) ornamentação da urna com flores;
e) aplicação de véu em tule;
f) suporte para urna;
g) tanatopraxia nos casos de extrema necessidade;
h) coroa de flores;
i) remoção, preparação e transporte de fetos, corpos e/ou membros. .

1.3 – administração de capelas velórios: responsabilidade pela manutenção e conservação dos prédios  
anexos aos cemitérios Central, Parque Jardim Santanense e Santanense destinados à organização dos 
velórios e outros serviços pertinentes. A criação de nova(s) capela(s) velório(s) durante a vigência do  
contrato será administrada pela Concessionária.

2ª - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar desta licitação todas as empresas que atendam as exigências deste edital e cujo  
objetivo social esteja relacionado com o abjeto desta licitação.

3ª - SERÁ VEDADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS:

- Declaradas inidôneas por ato de poder público cuja punição esteja em vigor;
- Sob processo de falência ou concordata, dissolução, liquidação ou concurso de credores;
-  Impedidas de contratar  ou transacionar  com a administração publica ou qualquer  de seus órgãos 
descentralizados cuja punição esteja em vigor;
- Enquadradas nas disposições do art. 9º da Lei 8.666/93.
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4º - DOS PRAZOS DA CONCESSÃO

4.1 –  A licitante  vencedora  desta  licitação  deverá  assinar  o  contrato  no  segundo  dia  útil  após  a  
homologação  e  adjudicação  deste  certame,  comprometendo-se  a  iniciar  suas  atividades  no  prazo  
máximo de 30 (trinta) dias da assinatura daquele, devendo para tanto, estarem cumpridas todas as  
obrigações deste edital e da “proposta técnica”, sob pena de rescisão contratual;

4.2 – O prazo de vigência do contrato será de 05 (cinco) anos, a partir  da assinatura do Contrato,  
podendo ser prorrogado uma única vez.

5ª  DATA, LOCAL E HORÁRIO

5.1 – Os envelopes contendo a documentação para habilitação, proposta técnica e proposta comercial 
deverão ser entregues e protocolados, até ás 08h30 horas do dia 10/02/2020, no setor de protocolo da 
Prefeitura Municipal de Itaúna, localizado na praça Dr. Augusto Gonçalves, nº 538, centro.

5.2 – O julgamento ocorrerá no dia 10/02/2020, às 8:45 horas, perante a comissão especial de licitação, 
no prédio da Prefeitura Municipal de Itaúna, no endereço mencionado no item 5.1.

6ª  DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS:

6.1 – As proponentes deverão apresentar a documentação e as propostas em envelopes distintos e  
lacrados, contendo o  primeiro – nº 01- a “habilitação”, o  segundo – nº 02- “a  proposta técnica”, e  o 
terceiro – nº 03- a “proposta comercial”, devendo constar:

INVOLUCRO Nº 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBICA Nº 06/2019
PROPONENTE:__________________________
HABILITAÇÃO

INVÓLUCRO Nº 02 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBICA Nº 06/2019
PROPONENTE:__________________________
PROPOSTA TÉCNICA 

INVÓLUCRO Nº 03 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBICA Nº 06/2019
PROPONENTE:__________________________
PROPOSTA COMERCIAL 

6.2- Toda a documentação PARA HABILITAÇÃO deverá ser apresentada em uma única via, em original  
ou por processo de cópia legível e autenticada, ou por publicação em órgão de imprensa oficial.
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6.3 -  Todos os  documentos  para  habilitação,  proposta  técnica  e  proposta  comercial,  deverão  estar  
devidamente assinados pelo seu representante legal.

7ª - DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

O proponente deverá apresentar no envelope nº 01, relativo à HABILITAÇÃO, em uma via os seguintes 
documentos:

7.1- Quanto à HABILITAÇÃO JURIDICA

a) Cédula de identidade e prova de inscrição no cadastro de pessoas físicas do ministério da  
fazenda – CPF do titular no caso de firma individual.

b) Em se tratando de firma individual, apresenta também o registro comercial.
c) Em se tratando de sociedade comercial, apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato social  

devidamente registrado no órgão competente;
d) Em se tratando de sociedades por ações apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato social  

em vigor acompanhado de documentos de eleição de seus diretores,, devidamente registrado 
no órgão competente;

e) Declaração do proponente de concordância com o termo deste edital; 
f) Declaração de empregados menores nos termos do Anexo IV.

7.2- Quanto  à HABILITAÇÃO FISCAL 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à  

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste  
certame; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede  
do licitante;

d) Certidão  negativa  de  débito  junto  ao  FGTS,  demonstrando  sua  situação  regular,  no  
cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.

7.3- Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

a) balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do  último  exercício  social,  já  exigíveis  e  
apresentados  na  forma  da  lei,  que  comprovem  a  boa  situação  da  empresa  vetada  a  sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índice oficiais 
quando encerrados há mais de 03 meses da data da apresentação da proposta.

DA PROPOSTA TÉCNICA

8.1- O proponente deverá apresentar no envelope nº 02, relativo a PROPOSTA TÉCNICA e, uma via os 
seguintes documentos:
A comissão de licitação atribuirá nota até dez para cada um dos quesitos.

8.2- A pontuação de cada um dos quesitos corresponderá à nota  até atribuída, multiplicada  pelos  
respectivos pesos a seguir indicados:
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QUESITO PESO
8.3 4
8.4 2
8.5 3
8.6 2
8.7 1
8.8 4
8.9 4
8.10 3
8.11 3

8.3-Experiência no mercado dos serviços Licitados, certificada através de atestado fornecido por pessoa 
de direito público ou privado:

Período                                                                                                                                        Pontuação 
De 06 meses a 02 anos incompletos                                                                                                 nota 06
De 02 anos completos até 05 anos incompletos                                                                               nota 07
De 05 anos completos até 08 anos incompletos                                                                               nota 08
De 08 anos completos até 10 anos incompletos                                                                                nota 09
Acima de 10 anos                                                                                                                               nota 10

8.4- Número de veículos especificados para os serviços:

Quantidade de veículos                                                                                                             Pontuação
05                                                                                                                                                       nota 08
06                                                                                                                                                       nota 09
07 ou mais                                                                                                                                         nota 10

8.5- O Ano de fabricação dos veículos funerários não poderá ser inferior a 05 (cinco) anos, a contar do  
ano de fabricação e serão pontuados 05 veículos por empresa, sendo:

Veículos                                                                                                                                      Pontuação
Veículos ano de fabricação até 2014                                                                                                 nota 04
Veículos  acima 2015 a 2016                                                                                                             nota 06
Veículos acima  2017 a 2018                                                                                                             nota 08
Veículos 2019 ou acima                                                                                                                     nota 10

8.6- Instalações existentes ou a serem empregadas para prestação dos serviços, escritório com telefone  
e sala para demonstração dos tipos de esquifes:

Metragem                                                                                                                                    Pontuação
Até 80 m2                                                                                                                                                                                  nota 06
Acima de 80 até 120 m2                                                                                                                                                   nota 07
Acima de 120 até 160 m2                                                                                                                   nota 08
Acima de 160 até 200 m2                                                                                                                   nota 09
Acima de 200 m2                                                                                                                                nota 10
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8.7- Número de funcionários a serem empregados para adequada prestação dos serviços, devendo ser  
no mínimo cinco:

Quantidade de funcionários                                                                                                     Pontuação
De 5 a 6                                                                                                                                              nota 05
Até 07                                                                                                                                                 nota 06
Até 08                                                                                                                                                 nota 07
Até 09                                                                                                                                                 nota 08
Até 10                                                                                                                                                 nota 09
Acima de 10                                                                                                                                       nota 10

8.8- Fabricação de urnas, podendo estes serviços serem terceirizados:

fabricação de urnas                                                                                                                   Pontuação
Fabricação nacional                                                                                                                           nota 06
Fabricação em Itaúna                                                                                                                         nota 08
Fabricação e montagem em Itaúna                                                                                                    nota 10

8.9- Número de urnas permanentes a serem oferecidas pela concessionária, indicando desde já a marca  
e referência:
Número de Urnas                                                                                                                       Pontuação
Até 100 urnas                                                                                                                                     nota 06
De 101 à 120                                                                                                                                      nota 07
De 121 à 140                                                                                                                                      nota 08
De 141 à 160                                                                                                                                      nota 09
Acima de 161 urnas                                                                                                                           nota 10

8.10- Jogos de castiçais disponíveis:

Número de castiçais                                                                                                                  Pontuação 
05                                                                                                                                                       nota 05
08                                                                                                                                                       nota 06 
15                                                                                                                                                       nota 09
20 ou mais                                                                                                                                          nota 10 

8.11 – Carrinhos de cortejo fúnebre disponíveis

Número de Carinhos                                                                                                                  Pontuação
01                                                                                                                                                       nota 02
02                                                                                                                                                       nota 06
03                                                                                                                                                       nota 08
04                                                                                                                                                       nota 10 

8.12 - A nota técnica será calculada mediamente a aplicação da seguinte formula:

NT = (N3X4) + (N4X2) + (N5X3) + (N6X2) + (N7X1) + (N8X4) + (N9X4) + (N10X3) + (N11X3)
                                                                         30

Onde:  NT= Nota Técnica 
_________________________________________________________________________
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            N3= Nota de experiência
            N4= Nota de número de veículos
            N5= Nota de ano de fabricação do veiculo
            N6= Nota de instalações
            N7= Nota de número de funcionários
            N8= Nota sobre fabricação de Urnas
            N9= Nota sobre o estoque de urnas
            N10= Nota de Jogos de Castiçais
            N11= Nota dos Carrinhos para cortejo Fúnebre

8.13-  As  propostas  técnicas  serão  julgadas,  avaliadas  e  classificadas  de  acordo  com  os  fatores 
enunciados neste edital e serão consideradas melhores classificadas tecnicamente as proponentes que  
obtiverem notas iguais ou superiores a 07 (sete), sendo que, aquelas que não atingirem está pontuação 
estarão desclassificadas.

8.14- As propostas comercias serão devolvidas intactas às proponentes que não obtiverem na proposta  
técnica a nota mínima estipulada no item anterior.

8.15- A nota do  quesito  8.5 será através da media aritmética das notas obtidas nos cinco veículos 
apresentados pela proponente, conforme o ano de fabricação, como segue exemplo:

03 veículos ano 2014 e 02 veículos 2019 = 04+04+04+10+10 = 6,4
                                                                                   5

8.16- A comprovação para o item 8.3 devera ser feita através de atestados emitidos por órgãos públicos 
ou  privados,  a  quem  prestou  ou  presta  serviços  semelhantes  ao  objeto  desta  licitação,  ficando 
evidenciado  o  período  da  prestação.  Os  atestados  deverão  certificar  um  mínimo  de  29  
sepultamentos/mês. A presente exigência se justifica uma vez que o Município de Itaúna tem uma média  
mensal,  nos  últimos  12  meses,  de  59  sepultamentos  e  visa  garantir  serviços  de  qualidade  e  com 
agilidade necessárias nos termos do Acórdão 825/2019 TCU.

8.17- Nos itens 8.4 e 8.5, o número de veículos e suas especificações serão comprovadas através de 
declaração assinada pelo representante legal da proponente, com firma reconhecida, da aquisição dos  
mesmos no prazo máximo de 30 (trinta) dias da homologação e adjudicação deste certame, sob pena 
de rescisão contratual, ou da juntada das fotocópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos  
veículos ou de seus respectivos documentos.

8.18- No item  8.6, a proponente deverá apresentar declaração assinada pelo representante legal da 
empresa,  com  firma  reconhecida  comprometendo-se  a  adquirir  ou  alugar  o  imóvel  destinado  às 
instalações  da  empresa  neste  município,  no  prazo  máximo  de  30  (trinta) dias  da  homologação  e 
adjudicação deste certame, sob pena de rescisão contratual ou apresentar cópia autenticada do registro  
do  imóvel  destinado  às  instalações  da  empresa,  também neste  município,  sendo que  este  deverá  
possuir a metragem apresentada pela mesma na proposta técnica.

8.19-  No item 8.7, a proponente deverá apresentar declaração assinada pelo representante legal da  
empresa, com firma reconhecida, de contratar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da assinatura do  
contrato, sob pena de rescisão contratual, tantos funcionários quantos forem apresentados na proposta,  
ou juntar cópias autenticadas das fichas de registros dos funcionários contratados de acordo com o  
mesmo número apresentado na proposta.
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8.20  - No item  8.8, a proponente deverá apresentar declaração firmada pelo representante legal da 
empresa,  com  firma  reconhecida,  comprometendo-se  a  fornecer  as  urnas  conforme  opções 
apresentadas no edital.

8.21- No item  8.9, a proponente deverá apresentar declaração assinada pelo representante legal da 
empresa, com firma reconhecida, comprometendo-se  a manter um estoque, com os tipos e quantidades  
de urnas conforme apresentado na sua proposta.

9 – DA PROPOSTA COMERCIAL:

9.1- A proposta comercial deverá ser apresentada de forma global, em reais, com duas casas decimais  
depois da vírgula, sem emendas, rasuradas ou entrelinhas, com prazo de validade não inferior a 60  
(sessenta)  dias,  carimbadas  e  assinadas  pelo  representante,  legal  da  proponente,  constando  por  
extenso, a Razão Social e endereço, devendo, obrigatoriamente corresponder à  EXPLORAÇÃO DOS 
SERVIÇOS FUNERÁRIOS E ADMINISTRAÇÃO DAS CAPELAS VELÓRIOS;

9.2- O valor considerado para efeito de homologação e adjudicação, será a oferta de no  mínimo 35 
(trinta e cinco) UFPs. 
A UFP para o exercício 2019 é no valor de R$ 88,20 (oitenta e oito reais e vinte centavos) podendo  
sofrer alteração a partir de janeiro de 2020 com base no INPC de janeiro de 2019 a dezembro de 2019. 

9.3- Com a proposta de exploração dos serviços funerários e administração das capelas velórios, deverá  
ser anexada a tabela de preços e tarifas dos serviços, devidamente, datada, carimbada e assinada pelo  
representante legal da proponente cujo prazo de vigência será de 12 (doze) meses, a partir da data da 
assinatura do termo de concessão, salvo ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato.

9.3.1- A tabela mencionada no item anterior deverá estar em conformidade com os preços constantes do 
anexo II deste edital (tabela de preço) ou com os praticados no mercado.

9.4- A tabela de serviços será novamente submetida à apreciação e aprovação do Executivo, através de 
uma comissão especial, podendo ser corrigida pela variação do INPC acumulado do período, após 12  
(doze) meses da apresentação da proposta.

10. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO

10.1- A comissão procederá à abertura dos ENVELOPES N.ºs. 01, 02 e 03 em sessão pública, quando  
conferirá e rubricará todos os envelopes com os representantes presentes.

10.2- A comissão examinara primeiramente a documentação para habilitação apresentada e decidirá  
quanto à habilitação dos participantes, dando ciência às licitantes na própria sessão.

10.3- Serão inabilitados os participantes que apresentarem documentação incompleta ou com borrões,  
rasuras,  entrelinhas,  cancelamentos  em  partes  essenciais,  sem  a  devida  ressalva,  sendo-lhes  
devolvidos, fechados, os ENVELOPES Nº 02 e 03, constando este fato e o motivo que lhe deu causa, na 
ata da sessão de julgamento. 

10.4- Ocorrendo desistência expressa de recursos quanto à habilitação ou inabilitação por parte dos  
representantes, o que constará em ata, a comissão de licitação, na mesma sessão, poderá proceder à  
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abertura do ENVELOPE Nº. 02, contendo a PROPOSTA TÉCNICA e posteriormente do ENVELOPE Nº. 
03, contendo a PROPOSTA COMERCIAL das proponentes habilitadas.

10.5- Havendo manifestação quanto a interposição de recursos, quanto a habilitação ou inabilitação, a  
sessão será encerrada, devendo os licitantes presentes intimados do prazo recursal, permanecendo os  
demais invólucros sob a guarda permanente da comissão de licitação.

10.6- Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição, o Presidente da Comissão de 
Licitação designará a data de abertura dos ENVELOPES Nº. 02 e 03.

11- JULGAMENTO DE PREÇO FINAL

11.1-  A análise da tabela de preços e tarifas para a exploração dos serviços, será acompanhada pela  
comissão sendo lidas e rubricadas pelos representantes legais presentes.

11.2-  Serão atribuídas notas  de preços às ofertas para exploração dos serviços,  de acordo com a 
seguinte fórmula:
 
                PI
NP=- _________ =X 10
                MO

ONDE:
NP=NOTA DE PREÇOS
PI= PREÇO APRESENTADO PELA PROPONENTE
MO= MÍNIMO PARA OFERTA SUGERIDO (35 UFPs)

11.3- Para efeito de aplicação da nota final de preços, serão consideradas duas casas após a vírgula,  
com o respectivo arredondamento, se necessário.

11.4- A nota final será definida de acordo com a aplicação da seguinte fórmula:
NF= ( 0,80 X NT ) + ( 0,20 X NP )

ONDE:
NF= NOTA FINAL
NT= NOTA TÉCNICA
NP= NOTA DE PREÇO

11.5- Será considerada vencedora a proponente que obtiver maior NOTA FINAL.

11.6- Ocorrendo empate proceder-se-á ao sorteio em ato público.

12 – DA ADJUDICAÇÃO  E DA  HOMOLOGAÇÃO

12.1- A comissão de licitação publicará a classificação final, com indicação da empresa vencedora desta  
licitação,  para  os  fins  da  Lei.  Após  exaurido  o  prazo  para  recursos,  encaminhará  o  processo  à  
autoridade superior para homologação e adjudicação do certame.

13 – DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA:
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a) Atender aos interessados a qualquer hora  do dia ou da noite, não podendo, sob pretexto algum,  

negar-se a receber as encomendas de caixões ou serviços de sua especialização, mormente na  
capela velório;

Deverá fornecer, sem ônus, 18 (dezoito) caixões assistentes por mês, para serem fornecidos às pessoas  
amparadas pelo Conselho Central de Itaúna da Sociedade São Vicente de Paula;

b) Não poderá cobrar tarifas de utilização da capela velório da família, cujo responsável auferir  
mensalmente rendimentos comprovados de até 2 (dois) salários-mínimos;

c) Deverá fornecer o caixão, no máximo, dentro de 2 (duas) horas após o pedido e mobilizar o  
veículo no máximo, 15 (quinze) minutos antes da hora marcada para o sepultamento, quando a  
solenidade fúnebre não for através da capela velório;

d) Fazer  transporte  gratuito  do  ataúde até  o  cemitério  local  para  as  pessoas  carentes,  assim 
consideradas as definidas na letra c supra;

e) Não manter os féretros e outros materiais usados no serviço funerário à vista do público, nos  
locais ou depósitos onde se guardam;

f) Desinfetar os carros fúnebres e as dependências do velório após cada utilização, inclusive todos  
os utensílios empregados.

g) Prestar  serviços adequados, na forma prevista neste edital  e de acordo com as normas do 
contrato;

h) Prestar contas, anualmente, da gestão dos serviços ao gestor concedente e aos usuários, até o 
15º dia útil do primeiro mês do ano subsequente ao da prestação dos serviços;

i) Permitir  aos  encarregados da  fiscalização  do  poder  concedente,  livre  acesso,  em qualquer  
época, aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem como seus  registros  
contábeis;

j) Zelar  pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços,  bem como segurá-los  
adequadamente;

k) Arcar com a contratação de mão de obra para os serviços, estas regidas pelo direito privado e  
pela  legislação  trabalhista,  não  se  estabelecendo  qualquer  relação  entre  os  terceiros 
contratados pela concessionária e o poder concedente.

l) Apresentar  garantia  contratual  correspondente  a  5% do  valor  contratual.  A garantia  deverá  ter 
validade por todo o período contratual. Para fins de apuração do valor contratual será considerada a  
proposta mensal da licitante pelo prazo de 5 anos. Caso ocorra a prorrogação do contrato a garantia 
deverá ser prorrogada.

14 – DOS ENCARGOS DO PODER CONCEDENTE:

a) regulamentar os serviços concedidos e fiscalizar permanentemente a sua prestação;

b) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

c) intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstas em Lei;

d) homologar reajustes e proceder à revisão da tabela de preços e tarifas;

e)  cumprir  e fazer  cumprir  as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais  da  
concessão;
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f) zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários,  
que serão cientificados, em até 30 (trinta) dias, das providencias tomadas;

g) fiscalizar os serviços e receber e apurar as prestações de contas da Concessionária. 

15 – DA INTERVENÇÃO

15.1 - O poder concedente poderá intervir  na concessão, com o fim de assegurar a adequação na  
prestação dos serviços, bem como o fiel cumprimento das normas regulamentares e legais pertinentes;

15.2 –  A  intervenção,  se  necessária,  far-se-á  por  decreto  do  poder  concedente,  que  conterá  a  
designação de interventor, o prazo de intervenção e os objetivos e limites da media.

16 – DA EXTINÇÃO DE CONCESSÃO

16.1 – extingue-se a concessão por:

a) advento do termo contratual

b) encampação

c) caducidade

d) rescisão

e) anulação

f) falência ou extinção da empresa Concessionária ou falecimento ou incapacidade do titular, no caso  
de empresa individual.

16.2 –  Extinta  a  concessão,  retornam  ao  poder  concedente  todos  os  bens  reversíveis,  direitos  e  
privilégios transferidos à concessionária.

16.3 – A caducidade poderá ser declarada na ocorrência de quaisquer dos motivos elencados no art. 38,  
§ 1º incisos I a VII da lei 8.897 de 13/02/1995.

17 –   DO RECOLHIMENTO DO VALOR DA CONCESSÃO  

17.1 – A licitante vencedora devera, até o máximo o quinto dia útil do mês subsequente da concessão 
dos serviços, recolher aos cofres públicos, o valor da oferta homologada para a concessão dos serviços.

18 – DAS CAPELAS VELÓRIO E SEU FUNCIONAMENTO

18.1 – As capelas velórios abaixo dispõem dos seguintes anexos:

18.1.1 - Cemitério Central:

a) 01 lanchonete

b) 01 sala para floricultura

c) 01 escritório

d) 01 capela para oração
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e) 04 depósitos

f) 04 salas mortuárias c/ dependências e móveis

18.1.2 – Cemitério Parque Jardim Santanense 

a) 01 sala mortuária com dependências e móveis

b)  01 sala de autópsia e tanatopraxia.

18.1.2.1 - A licitante vencedora deverá equipar a sala de autópsia e tanatopraxia com uma câmara fria  
com duas gavetas e demais instrumentos indispensáveis.

18.1.3 – Cemitério Santanense

      a) 01 sala mortuária com dependências e móveis.

18.2 - Os anexos enumerados no item anterior somente serão utilizados para sua finalidade especifica,  
vedado a quaisquer outros fins, salvo com autorização expressa do Executivo Municipal.

18.3 – Incube à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os  
prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida  
pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.

18.4 – Sem prejuízo de responsabilidade a quem se refere o item anterior, a concessionária poderá  
contratar com terceiros o desenvolvimento da atividade relacionada no item 18.1, letra "a", por se tratar 
de atividades inerentes, acessórias e complementares dos serviços que serão concedidos.

19 – DOS ANEXOS:

Fazem parte do presente Edital os seguintes anexos:

Anexo I – Minuta do Contrato

Anexo II – Tabela de preços e tarifas – Decreto Municipal n.º 6.801/2019.

Anexo III – Modelo de Proposta Comercial

Anexo IV – Declaração de Empregados Menores

Esta  é regida pelas normas da Lei 8.666/93 e Lei 8.897/95 com suas alterações, podendo ser revogada  
por  interesse  público  ou  anulada  por  ilegalidade  sem  que  caiba  aos  licitantes  qualquer  tipo  de  
indenização.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA, 23 DE DEZEMBRO DE 2019.

Dalton Leandro Nogueira
Secretário Municipal de Administração

ANEXO I

MINUTA DE CONTRATO
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CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS Nº x.x.x.x.

O MUNICÍPIO DE ITAÚNA,  com sede na Praça Dr.  Augusto Gonçalves,  538, 
Centro Itaúna-MG, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério  
da  Fazenda,  sob  o  nº  18.309.724/0001-87,  neste  ato  denominado 
CONCEDENTE,  representado  pelo  Secretário  Municipal  de  Administração,  o 
senhor  DALTON  LEANDRO  NOGUEIRA,  portador  CPF  357.820.566-49,  e  a 
empresa .............................                 ,  com endereço na ............................., 
nº ......       , bairro ............., na cidade de......... -....,  inscrita no Cadastro Nacional  
de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, sob o nº ..................................., 
neste  ato  denominada  CONCESSIONÁRIA,  representada  pelo  sócio 
senhor ..................., portador CPF ..........................., Identidade M- ................... , 
celebram entre si  o presente Contrato,  com fundamento no edital  de licitação 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº  06/2019,  mediante  as  seguintes  cláusulas  e 
condições: 

1ª-   DO OBJETO DA CONCESSÃO  

O presente  Contrato  tem por  objeto  a  CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS FUNERÁRIOS E 
ADMINISTRAÇÃO  DAS  TRÊS  CAPELAS  VELÓRIOS  deste  município,  por  ter  sido  a 
CONCESSIONÁRIA vencedora na licitação, ocorrida na Modalidade de  CONCORRÊNCIA nº 06/2019 
que passa a fazer parte integrante deste Município independentemente de transcrição, bem como as  
TABELAS DE PREÇOS e tarifas dos serviços.

2ª- DO COMPROMISSO

A CONCESSIONÀRIA obriga-se a atender, integralmente, o estabelecido em sua proposta e no presente  
CONTRATO, bem como a prestar os serviços da melhor forma do atendimento ao público.

3ª- DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1 - A contratação dos serviços descritos na cláusula segunda deste Instrumento é realizada mediante  
processo licitatório na modalidade Concorrência Pública nº 06/2019, com fulcro no art. 22, I, § 1º, da Lei  
8.666/93.
3.2 -  O presente Contrato reger-se-á, pelas normas consubstanciadas na Lei Federal n.º 8.666/93 e  
8.987/95 e suas alterações, complementadas suas cláusulas pelas normas contratuais constantes do  
edital origem, além da legislação municipal aplicável. 

4ª - DO ÔNUS DA CONCESSÃO DOS SERVIÇOS

A CONCESSIONÁRIA explorará os serviços, mediante recolhimento, aos cofres públicos, até no máximo  
no  quinto  dia  útil  do  mês subsequente ao da concessão dos  serviços,  o  valor  de  R$ ....................  
(................), correspondente a ..............UFPs (unidade Fiscal Padrão).
 
5ª - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O CONCEDENTE dá em concessão os serviços descritos na cláusula primeira deste Instrumento para a  
CONCESSIONÁRIA pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da assinatura deste Contrato.

_________________________________________________________________________
Pça Dr. Augusto Gonçalves, 538, Centro, Itaúna/MG (37) 3241-1212. 

licitacao@itauna.mg.gov.br
12/17



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA
ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

____________________________________________________________________________

O prazo estipulado no item acima poderá ser prorrogado por uma única vez.

6ª - DAS CONDIÇÕES PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO

6.1 – Cumprimento das exigências e obrigações assessórias no período de vigência do Contrato;
6.2 – comprovação das condições determinadas na fase de habilitação;
6.3 – não ser reincidente em infrações e penalidades de natureza grave;
6.4 – não ter sido a concessão objeto de intervenção administrativa;
6.5 – declaração fornecida pela Secretaria responsável pela administração do Contrato referente ao  
cumprimento regular das cláusulas e condições da concessão.

7ª -  DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

7.1. DA CONCESSIONÁRIA

a) Atender aos interessados a qualquer hora que for necessário, do dia ou da noite, não podendo,  
sob  pretexto  algum,  negar-se  a  receber  as  encomendas  dos  caixões  ou  serviços  de  sua  
especialização mormente na capela velório;
b) Disponibilizar urnas assistente a pessoas carentes que comprovem necessidade;
c) Deverá fornecer, sem ônus, 18 (dezoito) caixões assistentes por mês, para serem fornecidos às  
pessoas amparadas pelo conselho central de Itaúna da sociedade São Vicente de Paula;
d)  Não poderá cobrar  tarifas de utilização da capela velório da família,  cujo responsável  auferir  
rendimentos até 2 (dois) salários-mínimos mensais;
e) Deverá fornecer o caixão, no máximo, de 2 (duas) horas após o pedido e mobilizar o veiculo no  
máximo, 15 (quinze) minutos antes da hora marcada para o sepultamento, quando a solenidade  
fúnebre não for através da capela velório;
f) Deverá fazer transporte gratuito do ataúde até o cemitério local, para as pessoas carentes, assim  
consideradas as definidas na letra c supra;
g) Não manter os féretros e outros materiais usados no serviço funerário à vista do publico, nos 
depósitos onde se guardam;
h) Desinfetar o carro fúnebre e as dependências velório após cada utilização, inclusive todos os  
utensílios empregados.
I) Prestar serviços adequados, na forma prevista neste Contrato e de acordo com as normas do  

contrato;
J)Prestar contas, anualmente, da gestão dos serviços ao gestor concedente e aos usuários, até o 
15º dia útil do primeiro mês do ano subsequente ao da prestação dos serviços;
l) Pedir aos encarregados da fiscalização do poder concedente, livre acesso, em qualquer época,  
aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem como seus serviços contábeis;
m) Zelar  pela  integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços,  bem como segurá-los 
adequadamente;
n) Arcar com as contratações de mão de obra para os serviços, estas regidas pelas disposições de 
direito privado pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros 
contratados pela concessionária e o poder concedente;
o) Apresentar garantia contratual correspondente a 5% do valor contratual. A garantia deverá ter  
validade por todo período contratual. Para fins de apuração do valor contratual será considerada a  
proposta mensal da licitante pelo prazo de 05 anos. Caso ocorra prorrogação do contrato a garantia  
deverá ser prorrogada. 
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p) Fazer o recolhimento aos cofres públicos do valor mensal proposto até o quinto dia útil do mês  
subsequente.

7.2 – DO CONCEDENTE

a)    Regulamentar os serviços concedidos e fiscalizar permanentemente a sua prestação;
b)   Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;
c)    Intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstas em lei;
m) Homologar reajustes e proceder à revisão da tabela de preços e tarifas;
e)Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais da  
concessão;
f)   zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos  
usuários, que serão cientificados, em até 30 (trinta) dias, das providencias tomadas
g)   fiscalizar os serviços e receber e apurar as prestações de contas da Concessionária. 

8ª – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

8.1 – O Município de Itaúna reserva-se o direito de acompanhar re fiscalizar a execução dos serviços,  
através do Sr. José Mariano de Camargos, Gerente Superior de Patrimônio da Secretaria Municipal de  
Administração;
8.2 – A existência e atuação de fiscalização do Município, em nada restringe a responsabilidade única,  
integral  e  exclusiva  da  Concessionária no  que  concerne  a  concessão  dos  serviços,  e  às  suas 
consequências e implicações próximas ou remotas. 

9ª – DAS PENALIDADES CONTRATUAIS  E ADMINISTRATIVAS: 

9.1 – Qualquer falha na prestação dos serviços detectada pelo  Concedente será informada, por escrito, 
à Concessionária dando o prazo de 10 (dez) dias para que seja sanado o problema. 

9.2 – A Concessionária que não cumprir com as suas responsabilidades elencadas na cláusula anterior,  
garantido o direito de ampla defesa, será multada em 05 (cinco) UFPs por infração e 10 (dez) UFPs no 
caso de reincidência. Persistindo a irregularidade a Concessionária terá seu Contrato rescindido.   

10ª -   DO REAJUSTE CONTRATUAL

A tabela de preços dos serviços é fixa e irreajustável pelo prazo de 12 (doze) meses. Após este prazo 
será novamente submetida à apreciação do Executivo, através de uma comissão especial, podendo ser  
corrigida  pela  variação  INPC  acumulado  do  período,  após  12  (doze)  meses  da  apresentação  da 
proposta.

11 –DA INTERVENÇÃO 

11.1 – O  Concedente  poderá intervir na concessão, com o fim de assegurar a adequação na prestação 
dos serviços, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais regulamentares e legais pertinentes.

11.2 – A intervenção, se necessária, far-se-á por decreto do Concedente, que conterá a designação do 
interventor, o prazo de intervenção, os objetos e  os limites da medida.

12ª - DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO
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12.1 – Extingue-se a concessão por:
a) advento do termo contratual;
e) encampação;
f) caducidade
g) rescisão;
h) anulação;
g)  falência ou extinção da Concessionária ou falecimento ou incapacidade do titular, no caso de  
empresa individual.

12.2 –  Extinta  a  concessão,  retornam  ao  poder  Concedente  todos  os  bens  reversíveis,  direitos  e 
privilégios transferidos à Concessionária.

12.3 – A caducidade poderá ser declarada na ocorrência de quaisquer dos motivos elencados no art. 38,  
§ 1º da Lei 8.897, de 13/02/95. 

13ª - DAS CAPELAS VELÓRIOS E SEU FUNCIONAMENTO

13.1 - As capelas velório dispõe dos seguintes anexos:
13.1.1 - Cemitério Central:
a) 01 lanchonete;
b) 01sala para floricultura;
c) 01 escritório;
d) 01 capela para oração;
e) 04 depósitos;
f) 04 salas mortuárias c/ dependências e móveis.

13.1.2 - Cemitério Parque Jardim Santanense:

a) sala mortuária c/ dependências e móveis;
b) 01 sala de  autópsia e tanatopraxia.

13.1.3 -  Cemitério Santanense

a) 01 sala mortuária com dependências e móveis.

14  - DO FORO

O Foro da Comarca de Itaúna é o  único competente para dirimir  quaisquer  dúvidas ou demandas  
provenientes do mesmo.
E por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de  
igual teor e forma, sendo todas as laudas rubricadas pelas partes. 
Prefeitura Municipal de Itaúna,              de                                 de 2009.

P/CONCEDENTE:
P/CONCESSIONÁRIA: 

ANE  XO II  

TABELA DE PREÇOS E TARIFAS.
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Decreto Municipal n.º 6.801/2019.- Disponível no site www.itauna.mg.gov.br

ANEXO III

CONCORRÊNCIA Nº 06/2019

PROPOSTA COMERCIAL

À
COMISSÃO ESPECIAL  DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA – MG

A  empresa____________________________________________________,situada  
na________________________________,  nº_______,  Bairro__________________,  Município  de  
__________________________Estado  de  ______________,  inscrita  no  CNPJ  sob  
nº________________________________,Inscrição  Estadual  ___________________________;  vem  
por  meio  deste  instrumento  apresentar  sua  proposta  comercial   para  a  CONCORRÊNCIA nº  
06/2019, nos seguintes termos:

Objeto Quantidade de UFPs TOTAL EM R$/Mês
Valor  mensal  a  ser  pago  para  
exploração  dos  serviços  
funerários e  administração das  
três capelas velório

• Valor da UFP (Unidade Fiscal Padrão) = R$ 88,20 (oitenta e oito reais e vinte centavos).

A licitante declara ter pleno conhecimento e concorda com todas as normas do convite.
O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura da licita -
ção.

LOCAL E DATA: _____________________________________________________

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA LICITANTE
Nº DO RG/ Nº DO CPF

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO EMPREGO DE MENORES
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A empresa  ______________________________________________________,  inscrita  no  CNPJ  nº  

___________________________________________, por intermédio de seu representante legal o (a)  

Sr. (a) ______________________________________________________________,

portador(a)  da  Carteira  de  Identidade  nº  ______________________________  e  CPF  nº  

______________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ).

LOCAL E DATA: _________________________________________________

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA LICITANTE
Nº DO RG/ Nº DO CPF
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