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PROCESSO Nº 154/2017 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2017 
 

O MUNICÍPIO DE LAGES / SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE, pela 
sua Comissão Permanente de Licitações, torna público que fará realizar às 09:00 horas do dia 05 de outubro 
de 2017, licitação na modalidade Concorrência Pública, do tipo Técnica e Preço, regida pela Lei 8.666/93 e 
Diplomas Complementares, pela Lei Complementar 123/06, pela Lei 8.987/95 e por este Edital, à Rua 
Benjamin Constant nº 13, Centro, nesta cidade, destinada à Seleção de 05 Pessoas Jurídicas à Delegação de 
Permissão para Execução e Exploração de Serviços Funerários no Município de Lages. 
 
1. DO OBJETO: 
1.1 Seleção de 05 Pessoas Jurídicas à Delegação de Permissão para Execução e Exploração de Serviços 
Funerários no Município de Lages, em conformidade com o disposto no Anexo II – Projeto Básico, que passa 
a fazer parte integrante deste Edital. 
 
2. DA RETIRADA DO EDITAL: 
Far-se-á de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas no Setor de Licitações e Contratos, à 
Rua Benjamin Constant nº 13, Lages, SC, ao custo de R$ 10,00, mediante a entrega de comprovante de 
depósito em conta, efetuado na CEF, Agência 0420, Conta nº 4-6, Operação nº 006, em nome da Prefeitura, 
ou pelo site www.lages.sc.gov.br sem ônus. 
 
3. DO(S) PEDIDO(S) DE ESCLARECIMENTO(S): 
3.1 Esclarecimentos a respeito de dúvidas de caráter técnico e de interpretação dos termos do Edital deverão ser 
formalizados, obrigatoriamente, por escrito e endereçados à Secretaria de Administração aos cuidados da 
Comissão Permanente de Licitações, devidamente protocolizados no setor competente, podendo, para efeito de 
agilização, ser transmitidos via e-mail, pelo endereço licita3@lages.sc.gov.br, em até no máximo 05 (cinco) dias 
úteis antes da abertura do certame; 
3.2 Outras informações pelo telefone: (49) 3221-1169. 
 
4. DO(S) PRAZO(S):  
4.1 De Início, em até 60 (sessenta) dias a contar da data da assinatura do contrato decorrente; 
4.2 De Execução, pelo período de 10 (dez) anos, a contar da data da assinatura do Contrato; 
4.3 Do Contrato, a sua vigência será pelo período de 10 (dez) anos, a contar da data da sua assinatura, nos 
termos do inciso I, do artigo 20, da Lei Municipal n° 3.028/2003. 
 
5. DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
Os preços a serem praticados pelas permissionárias serão: 
a) Os previstos na tabela constante do Anexo I e II do Decreto 8.427/2006; 
b) As Permissionárias estão obrigadas a obedecer à tarifa e os preços máximos para sua remuneração dos 
serviços prestados à população constantes no decreto Municipal, e na da Tabela Referencial de valores das 
atividades funerárias no Brasil (ABREDIF); 
c) Os demais serviços não previstos poderão ser negociados livremente, desde que não se caracterizem 
abusivos e não configurem cartel ou monopolização, sendo, porém cobrado o preço de mercado e combinado, 
previamente, com o usuário. 
 
6. DO REAJUSTAMENTO DA TARIFA: 
6.1 Após os 12 (doze) meses iniciais os reajustes nos valores constantes do Decreto Municipal ocorrerão 
tomando por base a variação da UFM acumulado nos últimos doze meses, contados da apresentação da 
proposta. 
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6.2 Para os demais serviços não elencados no Decreto Municipal deverá anualmente ser seguida a Tabela 
Brasileira de Valores de Funeral e Outros Serviços, editada pela ABREDIF, conforme anexo; 
 
7. DA REVISÃO DA TARIFA: 
7.1 A tarifa somente poderá ser revista a pedido de qualquer concessionária ao Poder Permitente para manter a 
justa remuneração do serviço e o equilíbrio econômico financeiro, desde que devidamente comprovada e 
condicionada à análise do Poder Permitente. 
 
8. DA VALIDADE DA PROPOSTA: 
8.1 O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data definida 
para abertura do certame. 
 
9. DA PARTICIPAÇÃO: 
9.1. Poderão participar deste certame empresas brasileiras, que atenderem às exigências deste Edital, sendo 
admitidas as seguintes alternativas e condições: 
9.1.1. Empresas isoladamente; 
9.2. A empresa em seu objeto social, deverá ter todas as atividades específicas de serviços funerários; 
9.3. Será vedada a participação na licitação de empresas, quando: 
9.3.1. Estrangeiras; 
9.3.2. Em consorcio; 
9.3.3. Declaradas inidôneas por ato do Poder Público ou suspensas do direito de licitar ou contratar com a 
Administração Municipal; 
9.3.4. Em processo de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial; 
9.3.5. Impedidas de licitar, contratar, transacionar com a Administração Municipal e quaisquer de seus órgãos 
descentralizados; 
9.3.6. Em liquidação ou dissolução; 
9.3.7. Sob processo de concordata ou falência ou recuperação judicial ou extrajudicial; 
9.3.8. Enquadradas nas disposições contidas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores; 
9.3.9. Que tenha em seu quadro societário algum dirigente, sócio, gerente, responsável técnico ou legal que 
seja membro de conselhos internos, ocupante de cargo, emprego ou função pública na Administração Direta 
ou Indireta Municipal de Lages; 
9.3.10. Não poderão participar desta Concorrência: licitantes que tiverem diretores, administradores, 
responsáveis técnicos, membros de conselho(s) técnico(s) (consultivo, deliberativo ou administrativo), 
controle societário ou sócio (s) comum (ns), independente da participação societária, com outro proponente 
que concorra nesta licitação; 
9.3.11. Não poderão participar do presente certame pessoas naturais, individualmente ou reunidas em 
cooperativa de trabalho, Consorcio ou qualquer outra forma de associação; 
9.4. O oferecimento de proposta importa em total, irrestrita e irretratável submissão dos licitantes às condições 
do Edital; 
9.5. Qualquer descumprimento das clausulas anteriores, a licitante será desclassificada. 

10. DO CREDENCIAMENTO: 
10.1 Fica a critério do Licitante se fazer representar ou não na sessão; 
10.2 O titular se investido de poderes, se fará representar, apresentando, cópias autenticadas do Ato 
Constitutivo/Contrato Social e da cédula de identidade, ou de outro documento reconhecido legalmente, que o 
identifique; 
10.3 O Licitante se desejar, poderá também ser representado por preposto, devidamente credenciado, através 
de declaração ou instrumento procuratório, com firma reconhecida em cartório, acompanhado de cópias 
autenticadas da cédula de identidade do Outorgado e do Ato Constitutivo do Outorgante, conferindo poderes 
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para a prática de todos os atos inerentes ao certame, inclusive o direito do exercício de favorecimento 
instituído pela LC 123/2006, às ME e EPP; 
10.4 Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá representar mais de um Licitante; 
10.5 O não comparecimento do titular e/ou do representante credenciado na sessão de abertura, não enseja a 
INABILITAÇÃO, nem a DESCLASSIFICAÇÃO do Licitante; 
10.6 A Empresa que não se fizer representar, com representante legalmente constituído, decai do direito de se 
manifestar na sessão, sobre os atos da Comissão. 
 
NOTA: Os documentos para credenciamento poderão, preferentemente, ser portados em mãos ou inseridos no 
envelope com a Documentação de Habilitação.  
 
11. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
Deverão ser entregues 03 (três) envelopes separados, indevassáveis, lacrados em seus fechos, cada um deles 
com identificação clara do proponente referente a licitação, como segue: 

ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
  ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA TÉCNICA 

ENVELOPE Nº 03 – PROPOSTA DE PREÇOS 
 
12. DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 
12.1 Os envelopes: n° 01 – Documentação de Habilitação, n° 02 – Proposta Técnica e nº 03 – Proposta de 
Preços, deverão ser entregues no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura, à Rua Benjamin Constant nº 
13, Centro, Lages/SC, até às 09:00 horas do dia 05 de outubro de 2017; 
12.2 Poderão também, ser remetidos em correspondência registrada, por sedex e/ou despachados por 
intermédio de empresas que prestam este tipo de serviço, hipóteses em que o Município não se 
responsabilizará por extravios ou atrasos; 
12.3 Poderão também, sê-los remetidos em correspondência registrada, por sedex e/ou despachados por 
intermédio de empresas que prestam este tipo de serviço, em até 24 horas antes da abertura do certame, 
hipóteses em que o Município não se responsabilizará por extravio ou atraso; 
 
13. DA SOBRESCRIÇÃO DO ENVELOPE N° 01 

Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Empresa: 
Referente ao Edital de Concorrência Pública n° 04/2017. 
Abertura às 09:00 horas do dia 05 de outubro de 2017 
Documentação de Habilitação 

 
14. DA HABILITAÇÃO 
 
14.1 DA REGULARIDADE JURÍDICA: 
14.1.1 Cópia do Contrato Social e Alterações posteriores, ou Cópia da última Alteração Consolidada e das 
alterações subsequentes, registrados na Junta Comercial do Estado; em se tratando de Firma Individual o 
Registro Comercial e no caso de Sociedade por Ações o Ato Constitutivo/Estatuto acompanhado da Ata da 
Assembleia que elegeu a diretoria em exercício; 
14.1.2 Comprovação da condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, através da Certidão 
Simplificada com emissão não superior a 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura da licitação 
expedida pela Junta Comercial do Estado, para fins de aplicação dos procedimentos definidos na LC nº 123/06 
e Alterações Posteriores. 
 
14.2 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
14.2.1 Cópia do CNPJ; 
14.2.2 Prova de inscrição no Cadastro Municipal ou Estadual de Contribuintes; 
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14.2.3 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal de origem da empresa; 
14.2.4 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 
14.2.5 Prova de Regularidade (Certidão Conjunta) de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 
da União; 
14.2.6 Prova de Regularidade com FGTS; 
14.2.7 Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452/43; 
 
14.3 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
14.3.1 Comprovar, através de atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que a licitante executou ou executa serviços da mesma natureza técnica por intermédio de concessão 
pública ou permissão pública compatível com os serviços licitados;  
14.3.2 Declaração sob as penas da Lei de que a proponente manterá suas instalações nos termos especificados 
na legislação local e em conformidade com sua proposta técnica; 
14.3.3 Apresentar Certificado do profissional legalmente habilitado para exercício de atividade de 
Tanatopraxia e ou Somatoconservação e o mesmo deverá fazer parte do quadro da proponente na data prevista 
para a entrega da proposta, sendo que a comprovação do vínculo com o profissional se dará da seguinte forma: 
a.1) se empregado: através de cópia do registro na Carteira de Trabalho; 
a.2) se prestador de serviços: através de Contrato de prestação de serviço; 
a.3) se sócio da empresa: através de cópia do contrato social registrado na junta comercial; 
14.3.4 Na inviabilidade de comprovar que o Profissional indicado pertence ao quadro de pessoal da Empresa, 
apresentar termo de compromisso, comprometendo-se a contratá-los até a data da assinatura do contrato, se 
vencedora; 
14.3.5 Declaração de que dispõe ou disponibilizará todo aparelhamento, materiais, espaço físico e destinação 
correta dos resíduos provenientes da realização da Tanatopraxia e ou somatoconservação em conformidade 
com a Resolução Conama 358 de 29 de abril de 2005; 
14.3.6 Declaração de que dispõe ou disponibilizará pelo menos 02 (dois) veículos, com ano de fabricação de 
até 10 (dez) anos, conforme previsão do art. 10 da Lei Municipal nº 3028/2003; 
14.3.7 Declaração de que dispõe ou disponibilizará do mínimo dos funcionários descritos no item IV, art. 4º 
do Decreto Municipal nº 8427/2006; 
 
14.4 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
14.4.1 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 
na forma da lei, inclusive os termos de abertura e encerramento comprovando o registro na junta comercial, 
regulamentada pelas normas do conselho federal de contabilidade, às empresas constituídas no exercício, 
inclusive das que optaram pelo simples, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data estabelecida 
para apresentação dos documentos nesta licitação, acostado das demonstrações: 
(i) demonstração do resultado do exercício; 
(ii) demonstração do resultado abrangente do período; 
(iii) demonstração das mutações do patrimônio líquido; 
(iv) demonstrações dos fluxos de caixa; 
(v) notas explicativas; 
14.4.2 Pra as ME/EPP serão exigidas, além do balanço patrimonial, somente as demonstrações de resultado 
do exercício (i) e as notas explicativas (v), nos termos das normas do conselho federal de contabilidade; 
14.4.3 As demonstrações de cada exercício deverão ser apresentadas, em conformidade com as exigências 
previstas no art. 176 §1º da lei 6.404/76; 
14.4.4 Certidão Negativa de Pedido de Concordata e Falência ou de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, 
expedida há menos de 60 (sessenta) dias. 
14.5 OUTROS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
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14.5.1 Declaração formal, assinada por representante legalmente constituído, de que não possui em seu quadro 
de pessoal, empregados menores de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou em qualquer 
trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos; 
14.5.2 Declaração formal, assinada por representante legalmente constituído, de que não pesa contra si 
declaração de inidoneidade, expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com outros entes 
públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em atendimento ao artigo 
97 da referida Lei; 
14.5.3 Declaração expressa de que tem plena consciência da precariedade da permissão, objeto da licitação, 
sem direito a ressarcimento de quaisquer investimentos, sob qualquer pretexto, na hipótese de não lhe ser 
adjudicada ou que mesmo na vigência do contrato, seja declarada sua revogação mediante processo 
administrativo em que seja assegurados a ampla defesa e o contraditório. 
 
NOTAS: 
- A certidão que não contar com validade expressa será considerada válida por 60 dias, contados da data da 
sua emissão, exceto as extraídas pela Internet e a Certidão Simplificada, expedida pela Junta Comercial do 
Estado; 
- Todas as xerocópias deverão estar autenticadas, exceto as extraídas pela Internet; 
- A prestação de serviços de autenticação de documentos, internamente, fica restringida até o dia anterior ao 
da abertura da Sessão, exceção feita aos documentos pertinentes a credenciamento, que poderão ser realizados 
em até 20 minutos antes da data fatal definida para a entrega dos envelopes; 
- Todos os documentos de Habilitação deverão ser inseridos no envelope nº 01; preferentemente dispostos 
ordenadamente, numerados seqüencialmente (exemplo: 1/5; 2/5...5/5), encadernados e rubricados pelo 
Licitante; 
- Se o Licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a matriz, todos os documentos deverão estar em 
nome desta; 
- Se o Licitante responsável pelo contrato/fornecimento for filial, todos os documentos deverão estar em 
nome desta; 
- Os documentos que constarem expressamente que são válidos para todos os estabelecimentos, matriz e 
filiais, serão aceitos pela Comissão para efeito de julgamento, independentemente da inscrição do CNPJ do 
Proponente; 
- Caso os documentos solicitados no subitem 14.1.1 sejam apresentados no ato do credenciamento do 
Representante do Licitante, fica facultada a apresentação destes no envelope nº 01. 
 
15. DA SOBRESCRIÇÃO DO ENVELOPE N° 02 

Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Empresa: 
Referente ao Edital de Concorrência Pública n° 04/2017. 
Abertura às 09:00 horas do dia 05 de outubro de 2017 
Proposta Técnica 

 
16. DA PROPOSTA TÉCNICA: 
16.1 Ser formulada em duas vias, de preferência em papel timbrado da empresa, constando o nome, o 
endereço completo e a Razão Social; 
16.2 Ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, sem emendas, sem ressalvas e sem entrelinhas; 
16.3 Conter a(s) assinatura(s), a(s) qual(is) deverá(ão) ser identificada(s) fazendo-se constar a qualificação 
do(s) signatário(s) e o cargo que exerce (Diretor, Gerente, e/ou Procurador); 
16.4 Estar com todas as suas vias rubricadas e a última assinada em seu desfecho, pelo signatário da autora; 
 
 
 
Estar acompanhada da: 
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16.5 Comprovação de Experiência no mercado dos serviços licitados, mediante comprovação pelo atestado de 
órgão público ou privado de que a licitante presta ou prestou serviços funerários mediante contrato público de 
concessão ou permissão, ou Alvará de Funcionamento; 
16.6 Da Declaração de que disponibilizará instalações para prestações dos serviços nos termos da alínea “a”, 
do inciso I, do Artigo 4º, do Decreto Municipal nº 8.427/2006; 
16.7 Declaração indicando o número de veículos a serem utilizados na prestação dos serviços, devidamente 
adaptado para execução dos serviços com no máximo 10 (dez) anos de fabricação, de acordo com artigo 10, 
da Lei Municipal n° 3.028/2003; 
16.8 Declaração indicando o número de funcionários a serem empregados para adequada prestação dos 
serviços; 
16.9 Declaração de que disponibilizará a prestação de serviço de Tanatopraxia ou Somatoconservação em 
conformidade com o item 7.1 do Projeto Básico; 
16.10 Declaração de Desconto sobre o valor a ser pago pelo poder Permitente, pelo fornecimento de urnas 
funerárias aos hipossuficientes, quando solicitado, no valor da urna descrita no item nº 1, do Anexo I, do 
Decreto Municipal Nº 8427, de 26 de julho de 2006, com base no artigo 6° deste Decreto; 
16.11 Declaração que aceitam as condições impostas por este edital e que se submete ao disposto pela Lei 
8.666/93 e Diplomas Complementares, pela Lei Municipal 3.028 de 29/12/2003 e Decretos nº 8427 de 26 de 
julho de 2006, 8.534 de 16/10/2006 e Resolução CONAMA nº 358/2015; 
16.12 Declaração de que se submeterá as normas vigentes e aquelas que virem a ser introduzidas no decurso 
do contrato, desde que relacionadas com a melhor adequação dos serviços; 
16.13 Declaração de que se submeterá à política de revisão da Tabela de Preços fixada pelo Município. 
 
17. DA SOBRESCRIÇÃO DO ENVELOPE N° 03 

Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Empresa: 
Referente ao Edital de Concorrência Pública n° 04/2017. 
Abertura às 09:00 horas do dia 05 de outubro de 2017 
Proposta de Preços 

 
18. DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
18.1 Ser formulada de preferência em papel timbrado da empresa, apresentada em uma via, constando o 
nome, o endereço completo e a Razão Social; 
18.2 Ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, sem emendas, sem ressalvas e sem entrelinhas; 
18.3 Conter a(s) assinatura(s), a(s) qual(is) deverá(ão) ser identificada(s) fazendo-se constar a qualificação 
do(s) signatário(s) e o cargo que exerce (Diretor, Gerente, e/ou Procurador); 
18.4 Estar com todas as suas vias rubricadas e a última assinada em seu desfecho, pelo signatário da autora; 
18.5 Ter validade de no mínimo 60 dias; 
18.5.1 Na hipótese de o prazo de validade estar omitido na proposta, esta será considerada válida por 60 
(sessenta) dias, contados da data da abertura do certame; 
18.6 Valor da outorga de permissão será oferecido expresso em moeda corrente nacional (em algarismos e por 
extenso), cujo valor mínimo fixado é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 
18.6.1 Havendo divergência entre os valores em algarismos e por extenso prevalecerá o valor por extenso; 
18.7 Informar na proposta de preços em quantas vezes realizará o pagamento da outorga, até no limite 
máximo de 24 (vezes) mensais e sucessivas; 
18.7.1 A primeira parcela deverá obrigatoriamente ser creditada no ato da assinatura do contrato e as demais 
mensalmente após a primeira parcela; 
18.8 Estar acompanhada: 
18.8.1 Da Declaração que correrão por conta, quaisquer outras despesas não incluídas na cotação dos preços 
dos serviços licitados; 
18.8.2 Da Declaração que aceitam as condições impostas por este edital e que submetem-se ao disposto pela 
Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 
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18.8.3 Da Declaração de que se enquadra, ou não, na condição de ME ou EPP, nos termos do art. 3º da LC 
123/2006 e que não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º do artigo em comento, para fins do 
exercício do direito de favorecimento. 
 
19. DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 
19.1 Preliminarmente, a Comissão procederá a abertura do(s) envelope(s), conferindo todos os documentos 
pertinentes a Regularidade Jurídica e Fiscal e trabalhista, a Qualificação Técnica e Econômico-Financeira, 
singularmente, rubricando-os e encaminhando-os aos Licitantes credenciados presentes, para examiná-los e 
rubricá-los; 
19.2 Encerrada a fase de habilitação preliminar, pelo julgamento definitivo ou pela renúncia dos Licitantes 
credenciados do direito de recorrer, a Comissão devolverá o(s) envelope(s) com a(s) Proposta(s) Técnica(s) e 
de Preços, devidamente fechado(s), ao(s) Licitante(s) julgado(s) inabilitado(s); 
19.3 Concluída a fase de habilitação, a Comissão, em sessão pública, providenciará a abertura do(s) 
envelope(s) com a(s) Proposta(s) Técnica(s), conferindo na ocasião apenas a regularidade da(s) mesma(s), 
rubricando-a(s) e encaminhando-a(s) ao(s) Licitante(s) credenciado(s) presente(s), para aferi-la(s) e rubricá-
la(s); 
19.4 Encerrada a fase de análise da(s) Proposta(s) Técnica(s), pelo julgamento definitivo ou pela renúncia 
do(s) Licitante(s) credenciado(s) do direito de recorrer, a Comissão devolverá o(s) envelope(s) com a(s) 
Proposta(s) de Preços, devidamente fechado(s), ao(s) Participante(s) julgado(s) desclassificado(s); 
19.5 Concluída a fase de avaliação da(s) Proposta(s) Técnica(s), a Comissão, em sessão pública, providenciará 
a abertura do(s) envelope(s) com a(s) Proposta(s) de Preço(s), rubricando-a(s) e encaminhando-a(s) ao(s) 
Licitante(s) credenciado(s) presente(s), para aferi-la(s) e rubricá-la(s); 
19.6 A bem dos serviços, a Comissão, se julgar conveniente, reserva-se do direito, de suspender a licitação, 
em qualquer uma das suas fases, para efetivar as análises indispensáveis e desenvolver as diligências que se 
fizerem necessárias, internamente, condicionando a divulgação do resultado preliminar da etapa que estiver 
em julgamento, à conclusão dos serviços, via e-mail, com a remessa do original via Correios. 
 
20. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO: 
20.1 Será(ão) inabilitado(s) o(s) Licitante(s) que não fornecer(em) todo(s) o(s) documento(s) exigido(s) ou se 
estiver(em) ilegalmente formalizado(s), exceção feita à(s) certidão(ões) pertinente(s) a regularidade fiscal 
da(s) ME ou EPP; 
20.2 A ME ou EPP que apresentar certidão de regularidade fiscal revelando qualquer restrição, fica-lhe 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da Administração, a 
contar da data da notificação declarando-a vencedora, para sanar a(s) falha(s) apontada(s); 
20.3 A não regularização no prazo designado, incorre na decadência do direito de contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, ficando facultado à Comissão, convocar a(s) ME ou EPP 
remanescente(s) mais bem classificada(s), se houver, observando-se a ordem e o limite de classificação; 
20.4 No julgamento da habilitação, a comissão poderá sanar erro(s) ou falha(s) que não altere(m) a substância 
do(s) documento(s) habilitatório(s) e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em 
ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação; 
20.5 Na hipótese de documento emitido via internet estar com a validade expirada ou, de xerox apresentada 
sem autenticação, fica facultado à Comissão, consultar sua regularidade via -site, bem como, proceder a 
autenticação mediante apresentação da via original, durante a sessão; 
20.6 Se, todos os Licitantes forem inabilitados, fica facultado à Comissão a aplicação das disposições do Art. 
48 da Lei de Licitações. 
 
21. DO JULGAMENTO DA(S) PROPOSTA(S) TÉCNICA(S): 
21.1 A(s) Proposta(s) Técnica(s) do(s) Licitante(s) habilitado(s) será(ao) examinada(s), preliminarmente, 
quanto ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital, e de acordo com o Anexo II – Projeto Básico; 
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21.2 A avaliação da(s) Proposta(s) Técnica(s) será executada pelo(s) técnico(s) da Secretaria de Serviços 
Públicos e Meio Ambiente, mediante emissão de parecer ou relatório sucinto e fundamentado, atribuindo e 
justificando os procedimentos empregados para a concessão de notas às Propostas Técnicas analisadas; 
21.3 A comprovação da aferição da capacidade técnica, como exige o inciso V, do artigo 18 conjugado com 
inciso V, do artigo 15, ambos da Lei Federal nº. 8.987/95 para desempenho de atividades pertinentes e 
compatíveis em quantidade e prazos com o objeto da presente licitação, atribuindo-se uma Nota Técnica, que 
será considerada no julgamento, a qual se levando em conta os serviços que atualmente as empresas prestam 
nos locais onde têm atuação será apurada mediante aplicação dos seguintes critérios: 
21.4 O(s) técnico(s) da Secretaria de Serviços Públicos e Meio Ambiente atribuirá(ão) nota até dez para cada 
um dos quesitos; 
21.5 A pontuação de cada um dos quesitos corresponderá à nota atribuída multiplicada pelos pesos a seguir 
indicados: 
21.5.1 Classificação da Nota Técnica - Julgamento da Proposta Técnica 

PARAMETROS PONTUAÇÃO MÍNIMA PONTUAÇÃO MÁXIMA 
NOTA TÉCNICA N1 10 30 
NOTA TÉCNICA N2 01 10 
NOTA TÉCNICA N3 01 10 
NOTA TÉCNICA N4 01 10 
NOTA TÉCNICA N5 15 25 
NOTA TÉCNICA N6 2 64 

TOTAL 30 149 
NOTA TÉCNICA – PT (Y0) PONTUAÇÃO OBTIDA x 0,4 PONTUAÇÃO OBTIDA x 0,4 

 
21.6 Experiência no mercado dos serviços licitados, mediante comprovação pelo atestado de órgão público ou 
privado de que a licitante presta ou prestou serviços funerários mediante contrato público de concessão ou 
permissão, ou Alvará de Funcionamento: 

TABELA DE PONTOS – EXPERIÊNCIA (1) 
Parâmetros (Experiência em operação em anos) Pontuação 

01 a 05 (+fração) 10 
06 a 10 (+fração) 20 
11 a 15 (+fração) 30 

Requisito não atendido 0 
 
21.7 Declaração de que disponibilizará instalações para prestações dos serviços nos termos da alínea “a”, do 
inciso I, do Artigo 4º, do Decreto Municipal nº 8.427/2006: 

TABELA DE PONTOS – INSTALAÇÕES (2) 
Parâmetros Pontuação 

80 m² 01 
81 m² até 120 m² 05 
Acima de 120 m² 10 

Requisito não atendido 0 
 
21.8 Declaração indicando o número de veículos a serem utilizados na prestação dos serviços, devidamente 
adaptado para execução dos serviços com no máximo 10 (dez) anos de fabricação, de acordo com artigo 10, 
da Lei Municipal n° 3.028/2003: 

TABELA DE PONTOS – VEICULOS (3) 
Parâmetros Pontuação 

02 (dois) veículos 01 
03 (três) veículos 05 
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04 (quatro) veículos ou mais 10 
Requisito não atendido 0 

 
Observações: 
21.8.1 As licitantes que optarem por veículos usados deverão apresentar declaração relacionando tipo, ano, 
modelo, placa do(s) veiculo(s) com firma reconhecida do proprietário da empresa; 
21.8.2 As licitantes que optarem por Veículos zero KM deverão apresentar declaração que o(s) veiculo(s) 
serão novos de fabrica, com firma reconhecida do proprietário da empresa; 
21.8.3 As licitantes que optarem pelo item 21.8.2 não poderão iniciar suas atividades com nenhum outro 
veiculo, a qual a violação acarretar aplicação de multa por caracterizar fraude; 
 
21.9 Declaração indicando o número de funcionários a serem empregados para adequada prestação dos 
serviços: 

TABELA DE PONTOS – FUNCIONARIOS (4) 
Parâmetros Pontuação 

04 (quatro) funcionários 01 
05 (cinco) funcionários 05 

06 (seis) funcionários ou mais 10 
Requisito não atendido 0 

 
21.10 Declaração de que disponibilizará a prestação de serviço de Tanatopraxia ou Somatoconservação em 
conformidade com o item 7.1 do Projeto Básico: 

TABELA DE PONTOS – SERVIÇO TANATOPRAXIA E/OU SOMATOCONSERVAÇÃO (5) 
Parâmetros Pontuação 

01 (um) funcionário 15 
02 (dois) funcionários 20 

03 (três) funcionários ou mais 25 
Requisito não atendido 0 

 
21.11 Declaração de Desconto sobre o valor a ser pago pelo poder permitente, pelo fornecimento de urnas 
funerárias aos hipossuficientes, quando solicitado, desconto do valor da urna descrita no item nº 1, do Anexo 
I, do DECRETO Municipal Nº 8427, de 26 de julho de 2006, com base no artigo 6° deste Decreto. 

TABELA DE PONTOS CRITÉRIO – DESCONTO URNA FUNERÁRIA (6) 
Parâmetros Pontuação 

30% 02 
40% 04 
50% 08 
60% 16 
70% 32 
80% 64 

Requisito não atendido 0 
 
21.12 A Nota Técnica será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

NT = (N1 X 0,4) + (N2 X 0,4) + (N3 X 0,4) + (N4 X 0,4) + (N5 X 0,4) + (N6 X 0,4) 
Onde: 
NT = Nota técnica; 
N1 = Nota de experiência da atividade; 
N2 = Nota de instalações; 
N3 = Nota do número de veículos; 
N4 = Nota quantidade de funcionários; 
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N5 = Nota de serviço de tanatopraxia e ou somatoconservação; 
N6 = Nota de Desconto Urna Funerária. 
 
21.13 As propostas serão julgadas, avaliadas e classificadas de acordo com os fatores enunciados neste termo 
e serão consideradas classificadas tecnicamente as licitantes que obtiverem NT iguais ou superiores 13 (treze) 
sendo que, aquelas que não atingirem esta pontuação estarão automaticamente desclassificadas; 
21.14 As comprovações relativas aos itens pontuados mediante apresentação de declaração serão exigidas 
quando do início da execução dos serviços, exceto aos critérios 21.8, 21.10 e 21.11 que deverão serem 
apresentados juntamente no dia da licitação; 
21.15 As declarações apresentadas pelas licitantes deverão ser assinadas pelos representantes legais das 
licitantes, com firma reconhecida no Cartório competente, sendo que a inobservância desses atos acarretará a 
licitante a sua desclassificação. 
 
22. DO JULGAMENTO DA(S) PROPOSTA(S) DE PREÇO(S): 
22.1 A(s) Proposta(s) de Preço(s) das Licitantes classificadas serão examinadas, preliminarmente, quanto ao 
atendimento das condições estabelecidas em edital e em seu anexo; 
22.2 Não serão consideradas as propostas que não satisfaçam as características básicas especificadas no edital e 
seus anexos; 
22.3 A comprovação da aferição das melhores PROPOSTAS DE PREÇOS, como exige o inciso V, do art. 18, 
da Lei Federal nº. 8.987/95, será atribuída uma nota financeira definida de Preço (OP) que será considerada no 
julgamento, a qual se levando em conta as maiores ofertas, que será apurada mediante os seguintes critérios: 
22.4 A licitante deverá informar na proposta de preços em quantas vezes realizará o pagamento da outorga, até 
no limite máximo de 24 (vezes) mensais e sucessivas; 
22.4.1 A primeira parcela deverá obrigatoriamente ser creditada no ato da assinatura do contrato e as demais 
mensalmente à primeira parcela; 
22.5 A Comissão de Licitação atribuirá nota de dois até dez para cada uma das ofertas, conforme abaixo 
definido: 

TABELA DE PONTOS – PROPOSTAS DE PREÇOS (PP) NOTA 
Parâmetros Pontuação 

R$ 30.000,00 02 
R$ 60.000,00 04 
R$ 90.000,00 06 
R$ 120.000,00 08 
R$ 150.000,00 10 

Requisito não atendido 0 
 
22.6 A Nota da Proposta de preço será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

NTP = (NPP X 0,6) 
Onde: 
NTP = Nota Técnica do Preço; 
22.7 O valor deverá ser depositado em conta própria informada pela municipalidade. 
 
23. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL: 
23.1 Serão consideradas vencedoras as 05 (cinco) licitantes que conseguirem a maior pontuação na soma da 
Nota Técnica (NT) e Preço (NTP) que obedecerá a seguinte fórmula: 

NFC= NT + NTP 
ONDE: 
NFC = Nota Final Classificatória 
NT = Nota Técnica 
NTP = Proposta de preço 
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23.2 Ocorrendo empate na Nota de Classificação Final entre 05 (cinco) ou mais licitantes o desempate será 
realizado pela Comissão de Licitação, em ato público, por sorteio na presença dos interessados e dos 
presentes, nos termos do § 2º, do art. 45, da Lei nº 8.666/93, para o qual serão convocados os representantes 
credenciados dos licitantes empatados. 
 
24. DA APLICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELA LC 123/06: 
24.1 Concluído cálculo na Nota Final, a Comissão observará a ordem de classificação entre as Participantes 
do certame e verificará, diante das Notas Finais obtidas, se há alguma ME ou EPP em situação de empate real 
caracterizado pelas notas finais idênticas;  
24.2 Configurado o empate real entre ME/EPP e empresa não enquadrada, a ME/EPP será declarada 
vencedora em razão de sua natureza, em observância ao disposto no art. 44 da LC 123/06;  
24.3 Não havendo empate real, a Comissão apurará se há empate ficto, e essa constatação ocorrerá sob a 
proposta de preços. Assim, verifica-se se a proposta de preços da ME/EPP está igual ou superior em até 10% 
da melhor proposta de preço ofertada (§ 1º do art. 44 da LC 123/06);  
24.4 Se a ME/EPP preencher o pressuposto, poderá exercer o direito de preferência e apresentar novo preço 
inferior ao menor cotado até então;  
24.5 Ofertado o novo preço pela ME/EPP, será refeito o cálculo da sua Nota Final; 
24.6 Convocada a ME/EPP mais bem classificada para exercer o direito de preferência, e esta deliberar pela 
não apresentação de nova proposta com preço inferior ao menor, até então, cotado, convocar-se-á a 2ª 
ME/EPP classificada, e assim sucessivamente, até a que satisfaça os requisitos requeridos; 
24.7 Se nenhuma ME/EPP exercer o direito de preferência a empresa que obteve a maior Nota Final, 
independente de se enquadrar ou não como ME ou EPP, será julgada a vencedora da licitação. 
 
25. DO DIREITO AO RECURSO: 
25.1 Dos atos da Comissão Permanente de Licitações, decorrentes da aplicação da Lei 8.666/93 e Diplomas 
Complementares neste procedimento licitatório, caberá: 
25.1.1 Recurso no prazo de cinco dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: 
a) habilitação ou inabilitação do licitante; 
b) julgamento das propostas; 
c) anulação ou revogação da licitação; 
d) rescisão do contrato, a que se refere o Inciso I do Art. 79 da Lei de Licitações; 
e) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa; 
25.1.2 Representação, no prazo de cinco dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da 
licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico; 
25.2 O recurso deverá ser encaminhado à Comissão Permanente de Licitações, inexoravelmente através do 
Setor de Protocolo do Município de Lages, acompanhado de xérox autenticadas do ato constitutivo do 
outorgante, do instrumento de procuração e do documento de identificação do outorgado, o qual será 
comunicado aos demais Licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de cinco dias úteis; 
25.3 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual 
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de cinco dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de cinco dias úteis, 
contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade; 
25.4 Nos termos do inciso I do Art. 109 da referida Lei, ao(s) Licitante(s) é assegurado o direito de requerer 
revisão dos atos administrativos; 
25.5 O recurso administrativo encaminhado via e-mail, somente será analisado e atendido, posteriormente a 
recepção da via original acompanhada do documento comprovando a outorga de poderes conferidos ao 
signatário e da xerox autenticada do documento de identidade do outorgado; 
25.6 A Impugnação ao ato convocatório, deverá ser dirigida à Secretaria Municipal de Administração, aos 
cuidados do Presidente da Comissão de Licitações, obrigatoriamente via Setor de Protocolo, acompanhada de 
xérox autenticada do ato constitutivo do outorgante, do instrumento de procuração e do documento de 
identificação do outorgado, nos termos do artigo 41 e parágrafos da Lei 8.666/93 e diplomas complementares; 
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25.7 O(s) recurso(s) e/ou impugnação(ões) precluso(s) e intempestivo(s) não será(ão) conhecido(s). 
 
26. DAS OBRIGAÇÕES DA(S) PERMISSIONÁRIA(S): 
26.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seus Anexos, do Contrato decorrente, da 
Lei Federal nº. 8.987/95, da Lei Municipal 3.028/2003 e dos Decretos n° 8.427/2006 e n° 8.534/2006; 
26.2 Assinar e devolver o Contrato em prazo não superior a 30 (trinta) dias a contar da data do seu 
recebimento. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar/devolver o contrato dentro do prazo 
estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades 
legalmente estabelecidas; 
26.3 Dispor, no prazo de até 60 (sessenta) dias, da quantidade de veículos conforme declaração apresentada 
em sua proposta técnica, contados da data da assinatura do Termo de Permissão; 
26.4 Obter todas as licenças e alvarás necessários à instalação da sede/filial no Município de Lages, SC, em 
prazo não superior a 60 dias, conforme artigo 25, da Lei Municipal n° 3.028/2003, sob pena de revogação da 
Permissão; 
26.5 Apresentar ao Setor de Fiscalização anualmente, na forma da lei, o balanço e demonstrações financeiras 
do ano anterior; 
26.6 Custear as despesas com salários, encargos, seguro, transporte, alojamento, alimentação do pessoal e 
outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei, durante a execução dos serviços; 
26.7 Responder pelos danos morais e materiais, causados direta ou indiretamente ao Município e a terceiros, 
durante a execução dos serviços, objeto da Licitação; 
26.8 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital; 
26.9 É vedada a subpermissão ou transferência dos serviços da Licitação; 
26.10 Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou 
subordinados, e, ainda, por qualquer prejuízo que estes possam causar à Administração ou a terceiros, durante 
o atendimento do objeto; 
26.11 Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, ocorra na execução dos serviços, ou 
que possam comprometer a sua qualidade; 
26.12 Assumir inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus 
empregados, bem como, pelos encargos previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas resultante da 
execução dos serviços decorrentes desta licitação; 
26.13 Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, 
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do Edital; 
26.14 Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do 
Trabalho e legislação pertinente; 
26.15 Respeitar o rodízio conforme previsto na Lei e nos Decretos, eximindo-se de praticar qualquer ato 
tendente a frustrar a sua sequência; 
26.16 As Permissionárias deverão orientar os usuários quanto à documentação exigida pelos cemitérios, 
cartórios e registros e demais órgãos, necessários para o sepultamento sem a cobrança de quaisquer valores; 
26.17 As Permissionárias estão obrigadas a obedecer à tarifa e os preços máximos para sua remuneração dos 
serviços prestados à população constantes no decreto Municipal, e na da Tabela Referencial de valores das 
atividades funerárias no Brasil (ABREDIF); 
26.18 Os serviços não definidos no edital e não constando da Tabela de Preços da ABREDIF poderão ser 
prestados e negociados livremente, desde que não se caracterizem abusivos e não configurem cartel ou 
monopolização; 
26.19 Executar adequadamente todos os serviços. Toda prestação de serviço público deve assegurar aos 
usuários um serviço ADEQUADO. A lei estabeleceu alguns requisitos mínimos para que o serviço seja 
considerado adequado, são eles: Regularidade, Continuidade, Eficiência, Segurança, Atualidade, 
Generalidade, Cortesia na prestação, modicidade das tarifas. A atualidade compreende a modernidade das 
técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. 
Segundo prevê o caput e os parágrafos do artigo 6º da Lei nº 8.987/95. 
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26.20 Atender as normas e solicitações do Poder Permitente; 
26.21 Submeter-se a qualquer regulamentação que vier a ser criada durante o período da Permissão, bem 
como a qualquer determinação que for emanada pelo Poder Permitente; 
26.22 Observar rigorosamente as Normas e Especificações pertinentes ao objeto dos serviços prestados que 
são partes integrantes da licitação; 
26.23 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Poder Permitente, cujas solicitações se 
obriga a atender prontamente; 
26.24 Tratar com urbanidade o público e os fiscais no empenho de funções na fiscalização dos serviços; 
26.25 Recolher, mensalmente, ao cofre municipal os valores correspondentes aos tributos incidentes sobre 
suas atividades; 
26.26 Dispor de catálogo da Tarifa em local visível e apresentá-lo quando solicitado pelos familiares para 
hipótese de opção de atendimento e tipo de modelo de serviço e dispor informativo em tamanho de papel A4 
da lista dos serviços obrigatórios; 
26.27 Manter, no atendimento aos usuários, uma central de atendimento do serviço funerário, com supervisão 
permanente do poder Publico Municipal, com o objetivo de sistematizar a divisão equitativa do número de 
atendimentos entre todas as permissionárias, em forma de rodízio, de maneira a proporcionar a prestação do 
serviço igualitariamente, afastando a prática do agenciamento na busca de clientes. 
 
27. DAS OBRIGAÇÕES DO PERMITENTE: 
27.1 Emitir o Contrato em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da Homologação;  
27.2 Encaminhar o Termo de Contrato ao adjudicatário, em prazo não superior a 30 (trinta) dias contados da 
data da sua emissão; 
27.3 Cabe ao Poder Público Municipal, através da Secretaria de Serviços públicos e Meio Ambiente a 
administração e fiscalização dos serviços funerários do Município cabendo-lhe dentre outras atribuições: 
a) Elaborar proposta de tarifas e suas atualizações a ser submetida ao Chefe do Poder Executivo; 
b) Elaborar regulamento contendo normas sobre o funcionamento do serviço; 
c) Acompanhar as planilhas de custos que deverão ser apresentadas periodicamente; 
d) Promover as notificações e autuações necessárias, conforme dispositivos da Lei Municipal 3.028/2003. 
 
28. DO DIREITO DE RESERVA: 
28.1 O Município de Lages, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse público 
devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos moldes do art. 59 da Lei de 
Licitações; 
28.2. A CONTRATADA fica ciente de que o Município reserva-se ao direito de apresentar variantes aos 
serviços licitados, podendo ensejar redução ou acréscimo no seu volume e quantidade, sem que caiba direito a 
qualquer indenização ou reclamação, além dos serviços realizados; 
 
29. DAS PENALIDADES E SANÇÕES: 
29.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, pelo adjudicatário, poderão ser aplicadas as penalidades 
previstas nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em valor até 10% (dez por cento) do 
fornecimento total, além das medidas legais cabíveis; 
29.02 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as 
previstas em lei ou regulamento; 
29.3 A empresa vencedora que recusar-se a assinar o contrato ou não devolvê-lo devidamente assinado, ficará 
suspensa de participar de qualquer processo licitatório realizado pela Prefeitura do Município de Lages, pelo 
período de 02 (dois) anos da data da notificação, sem prejuízo das penalidades previstas em lei; 
29.4 Poderão ser aplicadas notificações e/ou multas contratuais ao Contratado por irregularidades cometidas, 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis; 
29.5 Compreende-se por notificação a formalização em documento apropriado da ocorrência de irregularidade 
ou grupo de irregularidades sobre as quais a Empresa deve tomar imediatas providências, com a finalidade de 
corrigir as falhas apontadas; 



 

 
Prefeitura do Município de Lages 

Estado de Santa Catarina 
Secretaria da Administração 

Setor de Licitações e Contratos 
 

 

Setor de Licitações e Contratos – Rua Benjamin Constant, 13 – Centro Lages/SC CEP 88.501-900 
Fone (49) 3221-1169 e-mail licita3@lages.sc.gov.br 

14

29.6 Compreende-se por multa contratual o desconto de valores monetários contra a Empresa Contratada, em 
face de irregularidades apontadas; 
29.7 O uso de notificações sobre irregularidades constatadas não exclui a possibilidade de aplicação de multa 
sobre as mesmas; 
29.8 As multas serão independentes e a aplicação de uma não exclui a de outra; 
29.9 Quando o prejuízo causado pela contratada exceder ao previsto na cláusula penal, poderá a 
Administração exigir indenização suplementar, valendo a cláusula penal como mínimo da indenização, nos 
termos do parágrafo único do Art. 416 do Código Civil; 
29.10 A personalidade jurídica da contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do 
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei n° 12.846/2014, ou para 
provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica aos 
seus administradores e sócios com poderes de administração, observados o contraditório e a ampla defesa. 
 
30. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
30.1 Para agilização dos trabalhos, sem interferir no julgamento da proposta, o Licitante deverá declarar em 
sua documentação: o endereço e o número de telefone, bem como o nome da pessoa indicada para contatos; 
30.2 No interesse do Município, e sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização, 
poderá ser: 
a) adiada a abertura da licitação; 
b) alterada as condições do Edital, obedecido ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93; 
c) filmada e/ou gravada a sessão e este expediente ser utilizado como prova, se necessário for; 
30.3 Para efeito de publicidade, o resultado final da licitação será disponibilizado no Diário Oficial dos 
Municípios, no endereço: www.diariomunicipal.sc.gov.br e www.lages.sc.gov.br  
 
31. DO FORO: 
Fica eleito o foro da Comarca de Lages - Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que porventura 
decorram do presente Edital, independentemente de qual seja o domicílio do Licitante. 
 

Lages, 18 de agosto de 2017. 
 
 
 
 

Reno Rogério de Camargo 
Presidente da Comissão de Licitação 

 
 
 
 

Antônio Cesar Alves de Arruda 
Secretário de Administração 

 
 
 

Euclides Mecabô 
Secretário de Serviços Públicos e Meio Ambiente 
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ANEXO I – MINUTA DE CONTRATO

PERMITENTE: MUNICÍPIO DE LAGES / 
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO 
AMBIENTE, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-
90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, 
Lages, SC.  
 
PERMISSIONÁRIA: ......................., inscrita no CNPJ 
sob nº ............., estabelecida na Rua ................, Bairro 
............., em .......................... 

 
O Município de Lages / SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE, neste ato 
representado pelo Prefeito, Sr. xxxx, portador do CPF nº .................................., doravante denominado 
CONTRATANTE e a Empresa ...................., neste ato representada pelo Sr. .................................., portador 
do CPF nº ...............................de ora em diante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar este 
Contrato, em decorrência do Processo Licitatório nº 154/2017, correlato à Concorrência Pública nº 04/2017, 
aberta em 05/10/2017 e homologada em ..............., consoante as cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 Seleção de 05 Pessoas Jurídicas à Delegação de Permissão para Execução e Exploração de Serviços 
Funerários no Município de Lages 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S) 
2.1 De Início, em até 60 (sessenta) dias a contar da data da assinatura do contrato decorrente; 
2.2 De Execução, pelo período de 10 (dez) anos, a contar da data da assinatura do Contrato; 
2.3 Do Contrato, a sua vigência será pelo período de 10 (dez) anos, a contar da data da sua assinatura, nos 
termos do inciso I, do artigo 20, da Lei Municipal n° 3.028/2003. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
3.1 Os preços a serem praticados pelas permissionárias serão: 
a) Os previstos na tabela constante do Anexo I e II do Decreto 8.427/2006; 
b) As Permissionárias estão obrigadas a obedecer à tarifa e os preços máximos para sua remuneração dos 
serviços prestados à população constantes no decreto Municipal, e na da Tabela Referencial de valores das 
atividades funerárias no Brasil (ABREDIF); 
c) Os demais serviços não previstos poderão ser negociados livremente, desde que não se caracterizem 
abusivos e não configurem cartel ou monopolização, sendo, porém cobrado o preço de mercado e combinado, 
previamente, com o usuário. 
 
CLÁUSULA QUARTA –  DO REAJUSTAMENTO DA TARIFA: 
4.1 Após os 12 (doze) meses iniciais os reajustes nos valores constantes do Decreto Municipal ocorrerão 
tomando por base a variação da UFM acumulado nos últimos doze meses, contados da apresentação da 
proposta. 
4.2 Para os demais serviços não elencados no Decreto Municipal deverá anualmente ser seguida a Tabela 
Brasileira de Valores de Funeral e Outros Serviços, editada pela ABREDIF, conforme anexo; 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA REVISÃO DA TARIFA: 
5.1 A tarifa somente poderá ser revista a pedido de qualquer concessionária ao Poder Permitente para manter a 
justa remuneração do serviço e o equilíbrio econômico financeiro, desde que devidamente comprovada e 
condicionada à análise do Poder Permitente. 
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CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA(S) PERMISSIONÁRIA(S): 
6.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do Edital, de seus Anexos, do presente Contrato, da Lei 
Federal nº. 8.987/95, da Lei Municipal 3.028/2003 e dos Decretos n° 8.427/2006 e n° 8.534/2006; 
6.2 Assinar e devolver o Contrato em prazo não superior a 30 (trinta) dias a contar da data do seu 
recebimento. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar/devolver o contrato dentro do prazo 
estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades 
legalmente estabelecidas; 
6.3 Dispor, no prazo de até 60 (sessenta) dias, da quantidade de veículos conforme declaração apresentada em 
sua proposta técnica, contados da data da assinatura do Termo de Permissão; 
6.4 Obter todas as licenças e alvarás necessários à instalação da sede/filial no Município de Lages, SC, em 
prazo não superior a 60 dias, conforme artigo 25, da Lei Municipal n° 3.028/2003, sob pena de revogação da 
Permissão; 
6.5 Apresentar ao Setor de Fiscalização anualmente, na forma da lei, o balanço e demonstrações financeiras 
do ano anterior; 
6.6 Custear as despesas com salários, encargos, seguro, transporte, alojamento, alimentação do pessoal e 
outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei, durante a execução dos serviços; 
6.7 Responder pelos danos morais e materiais, causados direta ou indiretamente ao Município e a terceiros, 
durante a execução dos serviços, objeto da Licitação; 
6.8 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital; 
6.9 É vedada a subpermissão ou transferência dos serviços da Licitação; 
6.10 Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou 
subordinados, e, ainda, por qualquer prejuízo que estes possam causar à Administração ou a terceiros, durante 
o atendimento do objeto; 
6.11 Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, ocorra na execução dos serviços, ou 
que possam comprometer a sua qualidade; 
6.12 Assumir inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus empregados, 
bem como, pelos encargos previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas resultante da execução dos 
serviços decorrentes desta licitação; 
6.13 Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, 
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do Edital; 
6.14 Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do 
Trabalho e legislação pertinente; 
6.15 Respeitar o rodízio conforme previsto na Lei e nos Decretos, eximindo-se de praticar qualquer ato 
tendente a frustrar a sua sequência; 
6.16 As Permissionárias deverão orientar os usuários quanto à documentação exigida pelos cemitérios, 
cartórios e registros e demais órgãos, necessários para o sepultamento sem a cobrança de quaisquer valores; 
6.17 As Permissionárias estão obrigadas a obedecer à tarifa e os preços máximos para sua remuneração dos 
serviços prestados à população constantes no decreto Municipal, e na da Tabela Referencial de valores das 
atividades funerárias no Brasil (ABREDIF); 
6.18 Os serviços não definidos no edital e não constando da Tabela de Preços da ABREDIF poderão ser 
prestados e negociados livremente, desde que não se caracterizem abusivos e não configurem cartel ou 
monopolização; 
6.19 Executar adequadamente todos os serviços. Toda prestação de serviço público deve assegurar aos 
usuários um serviço ADEQUADO. A lei estabeleceu alguns requisitos mínimos para que o serviço seja 
considerado adequado, são eles: Regularidade, Continuidade, Eficiência, Segurança, Atualidade, 
Generalidade, Cortesia na prestação, modicidade das tarifas. A atualidade compreende a modernidade das 
técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. 
Segundo prevê o caput e os parágrafos do artigo 6º da Lei nº 8.987/95. 
6.20 Atender as normas e solicitações do Poder Permitente; 
6.21 Submeter-se a qualquer regulamentação que vier a ser criada durante o período da Permissão, bem como 
a qualquer determinação que for emanada pelo Poder Permitente; 
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6.22 Observar rigorosamente as Normas e Especificações pertinentes ao objeto dos serviços prestados que são 
partes integrantes da licitação; 
6.23 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Poder Permitente, cujas solicitações se 
obriga a atender prontamente; 
6.24 Tratar com urbanidade o público e os fiscais no empenho de funções na fiscalização dos serviços; 
6.25 Recolher, mensalmente, ao cofre municipal os valores correspondentes aos tributos incidentes sobre suas 
atividades; 
6.26 Dispor de catálogo da Tarifa em local visível e apresentá-lo quando solicitado pelos familiares para 
hipótese de opção de atendimento e tipo de modelo de serviço e dispor informativo em tamanho de papel A4 
da lista dos serviços obrigatórios; 
6.27 Manter, no atendimento aos usuários, uma central de atendimento do serviço funerário, com supervisão 
permanente do poder Publico Municipal, com o objetivo de sistematizar a divisão equitativa do número de 
atendimentos entre todas as permissionárias, em forma de rodízio, de maneira a proporcionar a prestação do 
serviço igualitariamente, afastando a prática do agenciamento na busca de clientes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
7.1 Emitir o Contrato em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da Homologação;  
7.2 Encaminhar o Termo de Contrato ao adjudicatário, em prazo não superior a 30 (trinta) dias contados da 
data da sua emissão; 
7.3 Cabe ao Poder Público Municipal, através da Secretaria de Serviços públicos e Meio Ambiente a 
administração e fiscalização dos serviços funerários do Município cabendo-lhe dentre outras atribuições: 
a) Elaborar proposta de tarifas e suas atualizações a ser submetida ao Chefe do Poder Executivo; 
b) Elaborar regulamento contendo normas sobre o funcionamento do serviço; 
c) Acompanhar as planilhas de custos que deverão ser apresentadas periodicamente; 
d) Promover as notificações e autuações necessárias, conforme dispositivos da Lei Municipal 3.028/2003. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES 
8.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, pelo adjudicatário, poderão ser aplicadas as penalidades 
previstas nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em valor até 10% (dez por cento) do 
fornecimento total, além das medidas legais cabíveis; 
8.2 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as 
previstas em lei ou regulamento; 
8.3 A empresa vencedora que recusar-se a assinar o contrato ou não devolvê-lo devidamente assinado, ficará 
suspensa de participar de qualquer processo licitatório realizado pela Prefeitura do Município de Lages, pelo 
período de 02 (dois) anos da data da notificação, sem prejuízo das penalidades previstas em lei; 
8.4 Poderão ser aplicadas notificações e/ou multas contratuais ao Contratado por irregularidades cometidas, 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis; 
8.5 Compreende-se por notificação a formalização em documento apropriado da ocorrência de irregularidade 
ou grupo de irregularidades sobre as quais a Empresa deve tomar imediatas providências, com a finalidade de 
corrigir as falhas apontadas; 
8.6 Compreende-se por multa contratual o desconto de valores monetários contra a Empresa Contratada, em 
face de irregularidades apontadas; 
8.7 O uso de notificações sobre irregularidades constatadas não exclui a possibilidade de aplicação de multa 
sobre as mesmas; 
8.8 As multas serão independentes e a aplicação de uma não exclui a de outra; 
8.9 Quando o prejuízo causado pela contratada exceder ao previsto na cláusula penal, poderá a Administração 
exigir indenização suplementar, valendo a cláusula penal como mínimo da indenização, nos termos do 
parágrafo único do Art. 416 do Código Civil; 
8.10 A personalidade jurídica da contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do 
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei n° 12.846/2014, ou para 
provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica aos 
seus administradores e sócios com poderes de administração, observados o contraditório e a ampla defesa. 
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CLÁUSULA NONA – DO DIREITO DE RESERVA: 
9.1 O Município de Lages, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse público 
devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos moldes do art. 59 da Lei de 
Licitações; 
9.2. A CONTRATADA fica ciente de que o Município reserva-se ao direito de apresentar variantes aos 
serviços licitados, podendo ensejar redução ou acréscimo no seu volume e quantidade, sem que caiba direito a 
qualquer indenização ou reclamação, além dos serviços realizados; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS 
10.1 O presente Contrato reger-se-á pelas disposições expressas na Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
na Lei Complementar 123/2006 e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se supletivamente os 
Princípios da Teoria Geral dos contratos e as disposições de Direito Privado; 
10.2 Os casos omissos serão resolvidos à luz das referidas leis, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos 
princípios gerais do direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 
11.1 Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que porventura 
decorram do presente, independentemente de qual seja o domicílio da CONTRATADA. 
E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 vias de igual teor e forma, para que 
surtam seus jurídicos e legais efeitos. 
 

LAGES/SC, em ...... de .......... de 2017. 
 

Empresa CONTRATADA 
 

Prefeito do Município 
 

Visto da PROGEM 
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ANEXO II – PROJETO BÁSICO 
 
 
1. OBJETO 
Elaboramos o presente Projeto Básico para seleção de 05 pessoas jurídicas à delegação de Permissão para 
Execução e Exploração de Serviços Funerários, de acordo com o inciso IV, do artigo 10, da Lei Federal nº 
7.783/89, inciso V, do artigo 30 e artigo 175, ambos da Constituição Federal, conjugado especialmente com 
a Lei Federal nº. 8.987/95, e Lei Municipal n° 3.028/2003, Decretos Municipais n° 8.427/2006 e 8.534/2006, 
Resolução CONAMA nº 358/2005, na forma da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, pelas 
especificações e condições a seguir: 
 
1.1. JUSTIFICATIVA 
Justifica-se a pertinência e relevância da presente concessão como resposta a um problema ou necessidade 
identificada de maneira objetiva, ou seja, a total incapacidade da Administração Municipal realizar esse 
serviço de natureza essencial, cujos trabalhos são de suma importância para a comunidade local. 
Nesse sentido, a delegação dos serviços funerários também visa aprimorar o atendimento ao público, com 
base em conceitos de postura, valores e atitudes, condizendo com a natureza do serviço que requer 
especialização de quem atende, pois além do conhecimento técnico da área, o agente funerário deve estar 
preparado para adentrar em um cenário psicossocial marcado pela perda, pela dor e pelo luto que envolve o 
usuário. 
Nessa mesma linha de pensamento, a delegação dos serviços funerários ainda busca possibilitar que o agente 
funerário conduza de forma eficaz, tranquila e acolhedora, diferentes situações de atendimento, garantindo à 
integridade, equalização da qualidade do serviço, a satisfação do usuário e a boa imagem do serviço público, 
através dessa capacitação do atendimento ao público no sentido de aprimorar o desempenho nas funções 
através da compreensão e responsabilidades nas situações que envolvem o luto e famílias enlutadas. 
 
2. ATIVIDADES DO SERVIÇO FUNERÁRIO 
2.1. São consideradas atividades obrigatórias: 
a) A venda de ataúdes; 
b) Transporte de cadáveres; 
c) Preparação do corpo e; 
d) Serviço de tanatopraxia. 
 
2.1.1. O serviço de tanatopraxia será custeado pelos requerentes conforme Tabela disposta no Anexo II do 
Decretos Municipais n° 8.427/2006, obedecendo aos dispositivos legais e resoluções emanadas pelos órgãos 
competentes.  
 
2.2. São consideradas atividades facultativas: 
a) Aluguel de altares e mesas; 
b) Aluguel de casa ou capela mortuária; 
c) Locação de banquetas, castiçais, velas e paramentos afins; 
d) Orientação sobre a obtenção de certidão de óbito e documentos para funerais; 
e) Confecção de coroa e flores; 
f) Ornamentação de flores sobre o cadáver; 
g) Transporte de cadáveres humanos exumados. 
 
3. PRAZO DA PERMISSÃO 
A vigência do(s) contrato(s) de permissão correlato(s) será pelo período de 10 (dez) anos, a contar da data 
da sua assinatura, nos termos do inciso I, do artigo 20, da Lei Municipal n° 3.028/2003. 
 
4. INÍCIO DOS SERVIÇOS 
Em até 60 (sessenta) dias da data da assinatura do contrato. 
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5. DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Os preços a serem praticados pelas permissionárias serão: 
a) Os previstos na tabela constante do Anexo I e II do Decreto 8.427/2006; 
b) As Permissionárias estão obrigadas a obedecer à tarifa e os preços máximos para sua remuneração dos 
serviços prestados à população constantes no decreto Municipal, e na da Tabela Referencial de valores das 
atividades funerárias no Brasil (ABREDIF); 
c) Os demais serviços não previstos poderão ser negociados livremente, desde que não se caracterizem 
abusivos e não configurem cartel ou monopolização, sendo, porém cobrando o preço de mercado e 
combinado, previamente, com o usuário. 
 
5.1. DO REAJUSTAMENTO DA TARIFA 
a) Após os 12 (doze) meses iniciais os reajustes nos valores constantes do Decreto Municipal ocorrerão 
tomando por base a variação da UFM acumulado nos últimos doze meses, contados da apresentação da 
proposta. 
b) Para os demais serviços não elencados no Decreto Municipal deverá anualmente ser seguida a Tabela 
Brasileira de Valores de Funeral e Outros Serviços, editada pela ABREDIF, conforme anexo. 
 
5.2. DA REVISÃO DA TARIFA 
A tarifa somente poderá ser revista a pedido de qualquer concessionária ao Poder Concedente para manter a 
justa remuneração do serviço e o equilíbrio econômico financeiro, desde que devidamente comprovada e 
condicionada à análise do Poder Concedente. 
 
6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
6.1. Poderão participar deste certame empresas brasileiras, que atenderem às exigências deste Edital, sendo 
admitidas as seguintes alternativas e condições: 
6.1.1. Empresas isoladamente; 
6.2. A empresa em seu objeto social, deverá ter todas as atividades específicas de serviços funerários; 
6.3. Será vedada a participação na licitação de empresas, quando: 
6.3.1. Estrangeiras; 
6.3.2. Em consorcio; 
6.3.3. Declaradas inidôneas por ato do Poder Público ou suspensas do direito de licitar ou 
contratar com a Administração Municipal; 
6.3.4. Em processo de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial; 
6.3.5. Impedidas de licitar, contratar, transacionar com a Administração Municipal e quaisquer de seus 
órgãos descentralizados; 
6.3.6. Em liquidação ou dissolução; 
6.3.7. Sob processo de concordata ou falência; 
6.3.8. Enquadradas nas disposições contidas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores; 
6.3.9. Que tenha em seu quadro societário algum dirigente, sócio, gerente, responsável técnico ou legal que 
seja membro de conselhos internos, ocupante de cargo, emprego ou função pública na Administração Direta 
ou Indireta Municipal de Navegantes, bem como membro da Comissão Especial de Licitação; 
6.3.10. Não poderão participar desta Concorrência: licitantes que tiverem diretores, administradores, 
responsáveis técnicos, membros de conselho(s) técnico(s) (consultivo, deliberativo ou administrativo), 
controle societário ou sócio (s) comum (ns), independente da participação societária, com outro proponente 
que concorra nesta licitação. 
6.3.11. Não poderão participar do presente certame pessoas naturais, individualmente ou reunidas em 
cooperativa de trabalho, Consorcio ou qualquer outra forma de associação. 
6.4. O oferecimento de proposta importa em total, irrestrita e irretratável submissão dos licitantes às 
condições do Edital. 
6.5. Qualquer descumprimento das clausulas anteriores, a licitante será desclassificada. 
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7. DOCUMENTOS REFERENTES À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) Apresentação de atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, comprovando que a licitante executou ou executa serviços da mesma natureza técnica por 
intermédio de concessão pública ou permissão pública compatível com os serviços licitados; e 
b) Declaração sob as penas da Lei de que a proponente manterá suas instalações nos termos especificados na 
legislação local e em conformidade com sua proposta técnica. 
7.1. Documentos referentes à Qualificação Técnica apenas para as licitantes que pontuarem no quesito 
técnico referente a Tanatopraxia e ou somatoconservação: 
7.1.1. A participante deverá apresentar Certificado do profissional legalmente habilitado para exercício de 
atividade de Tanatopraxia e ou Somatoconservação e o mesmo deverá fazer parte do quadro da proponente 
na data prevista para a entrega da proposta, sendo que a comprovação do vínculo com o profissional se dará 
da seguinte forma: 
a) se empregado: através de cópia do registro na Carteira de Trabalho; 
b) se prestador de serviços: através de Contrato de prestação de serviço; 
c) se sócio da empresa: através de cópia do contrato social registrado na junta comercial; 
 
7.2. DECLARAÇÃO 
7.2.1. Apresentar Declaração de que disponibilizará todo aparelhamento, materiais, espaço físico e 
destinação correta dos resíduos provenientes da realização da Tanatopraxia e ou somatoconservação em 
conformidade com a Resolução Conama 358 de 29 de abril de 2005. 
 
8. DA ESTRUTURA FÍSICA 
a) A execução dos serviços do objeto desta licitação deverá ser elaborado em local próprio indicado pela 
proponente vencedora, localizado no MUNICÍPIO DE LAGES/SC, compreendendo mão de obra operacional 
e administrativa mínima necessária à consecução do objeto licitado, e dependências para acomodação do 
pessoal a ser atendido, tudo as expensas do licitante vencedor deste certame, cumpridas as disposições legais 
e posturas municipais que normatizam e autorizam o exercício de tal atividade, ficando ressalvado que 
havendo inobservância dessas condições, ficará configurado o motivo para rescisão do contrato, sem 
prejuízo das demais cominações aplicáveis à espécie. 
b) De acordo com o disposto no item acima, a Concessionária deverá constituir obrigatoriamente filial ou 
sede neste Município e disponibilizar a instalação, administração, com escritório, telefone, funcionamento de 
setor administrativo, financeiro e de atendimento ao público, colocando no local de execução indicado dos 
serviços todo equipamento adequado, materiais e mão de obra necessária, bem como, instalará e manterá 
acomodação e técnicas suficientemente hábeis à cabal realização do objeto desta licitação, comprometendo-
se ao pleno cumprimento do disposto nas normas e especificações constantes dos anexos do Edital a ser 
lançado, devendo incumbir-se de todos os encargos decorrentes dessa obrigação, contados da data de 
assinatura do Termo de Compromisso, o qual será firmado após a adjudicação, ressaltando-se que, o não 
atendimento a tal disposição caracterizará, para todos os fins de direito, o estatuído pelos artigos 77 a 80, 
com a incidência dos artigos 86 e 87, todos da Lei Federal 8.666/93. 
c) Edificação apropriada, situada em local compatível com o zoneamento urbano, com área útil de no mínimo 
80m² (oitenta metros quadrados) para recepção, exposição, depósito, sanitários, sala exclusiva para 
preparação do corpo ou serviço de tanatopraxia e dependência para repouso de plantonista; 
d) A instalação deverá ser mantida em perfeitas condições de higiene, com instalações hidro-sanitárias, 
devendo estar regularmente aprovada pelo órgão municipal mediante termo de habite-se e vistoria dos 
demais órgãos competentes; 
e) Não será permitida a exposição de mostruários fora do estabelecimento ou voltados diretamente para rua; 
f) Os projetos de comunicação visual devem ser previamente aprovados, vedadas as alterações sem consulta; 
g) A permissionária deverá providenciar a fixação das Tabelas constantes do Anexo I Decreto 8.427/2006 na 
sede da empresa, em local de fácil visibilidade aos usuários e com dimensão mínima de 1,00m/1,50m; 
h) Não será permitido o estacionamento de veículos de translado de cadáveres na via pública, nas calçadas, 
em frente da empresa permissionária, de casas de saúde ou de hospitais, salvo para retirada do cadáver. 
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i) O local para o embalsamamento, a formalização e a reconstituição de cadáveres, tem que estar construído 
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 com paredes e pisos revestidas de material liso impermeável e resistente. 
 
9. CONDIÇÕES GERAIS 
As edificações dos estabelecimentos funerários devem observar minimamente as seguintes condições físicas 
gerais: 
a) Não possuir comunicação física com ambiente de domicílio ou outro estabelecimento que realize 
atividades não relacionadas às atividades constantes neste documento; 
b) Rede elétrica em bom estado de conservação e abastecimento com água potável; 
c) Reservatório de água potável revestido de material resistente e impermeável com cobertura adequada e 
capacidade de armazenamento compatível com o consumo; 
d) Esgoto sanitário ligado à rede pública. Nos locais em que não houver rede pública de esgoto, deve-se 
utilizar sistema de fossa séptica e sumidouro seguindo as normas NBR 8160 e NBR 7229 da ABNT e ou 
outros atos normativos que vierem a substituí-las ou complementá-las; 
e) Instalações elétricas e hidráulicas embutidas ou protegidas, facilitando a circulação e a higienização do 
ambiente; 
f) Forro ou teto em bom estado de conservação, revestido por material que possibilite limpeza e manutenção; 
g) Piso revestido de material resistente, antiderrapante, impermeável e que possibilite processo completo de 
limpeza e desinfecção; 
h) 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; 
i) Janelas e demais aberturas destinadas à ventilação do ambiente, onde sejam realizados procedimentos 
higienização, tamponamento, armazenagem temporária ou conservação de restos mortais humanos, 
protegidas contra a entrada de insetos e outros animais; 
j) Condições de manejo de resíduos de acordo com a RDC ANVISA nº. 50/02, RDC ANVISA nº. 306/04, 
Resolução CONAMA nº. 358/05 e ou outros atos normativos que vierem a substituí-las ou complementá-las. 
 
10. DA CENTRAL DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO 
a) As permissionárias, no atendimento aos usuários, manterão uma central de atendimento do serviço 
funerário, com supervisão permanente do poder Publico Municipal, com o objetivo de sistematizar a divisão 
equitativa do número de atendimentos entre todas as permissionárias, em forma de rodízio, de maneira a 
proporcionar a prestação do serviço igualitariamente, afastando a prática do agenciamento na busca de 
clientes. 
b) As permissionárias nos termos do art. 7º da Lei Municipal 3.028/2003, deverão manter às suas expensas e 
conjuntamente uma central de atendimento que deverá comportar: 
1) - uma sala administrativa para atendimento e triagem; 
2) - cinco salas para as empresas permissionárias; 
3) - uma sala para execução dos serviços de tanatopraxia; 
4) - uma sala de mostruário dos ataúdes tabelados e de outros que julgarem convenientes. 
c) A permissionária que utilizar a sala para execução dos serviços de tanatopraxia, deverá manter as 
condições de higiene/uso para a próxima permissionária. 
d) As empresas permissionárias manterão na central de atendimento um número de telefone com recebimento 
gratuito de chamada e fax; 
e) O atendimento será realizado em sistema de rodízio, seguindo a ordem de classificação na licitação, sendo 
que a empresa que estiver na sua vez no rodízio, deverá ser a única a manter plantão na central; 
f) Quando a família optar por empresa diversa da que estiver na vez, considerar-se-á como serviço executado 
sendo a mesma alocada no final do rodízio; 
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g) Na central haverá estoque com no mínimo 1 (uma) unidade de cada ataúde tabelado, além de outros que 
julgarem oportunos; 
h) As Tabelas constantes do Anexo I do Decreto Municipal 8.427/2006, deverão ser afixadas na sala 
administrativa da Central de Atendimento, em local de fácil visibilidade e com dimensão mínima de 
1,00m/1,50m. 
i) A cada atendimento realizado será preenchida ficha de acompanhamento funeral constante do Anexo III do 
Decreto Municipal 8.427/2006, a qual será custeada pelo Município de Lages. 
 
11. DAS RESPONSABILIDADES DA PERMISSIONÁRIA 
11.1. Cumprir todas as cláusulas e condições do Edital, de seus Anexos, do Contrato, da Lei Federal nº. 
8.987/95, da Lei Municipal 3.028/2003, Decretos n° 8.427/2006 e n° 8.534/2006; 
11.2. Assinar e devolver o Contrato em prazo não superior a 10 (dez) dias a contar da data do seu 
recebimento. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar/devolver o contrato dentro do prazo 
estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades 
legalmente estabelecidas; 
11.3. Deverá dispor no mínimo, da quantidade de veículos conforme declaração, Anexo apresentada em sua 
proposta técnica; 
11.4. Obter todas as licenças e alvarás necessários à instalação da sede/filial no Município de Lages, SC, em 
prazo não superior a 60 dias, conforme artigo 25, da Lei Municipal n° 3.028/2003; 
11.5. Apresentar ao Setor de Fiscalização anualmente, até o dia 31 de janeiro o balanço e demonstrações 
financeiras do ano anterior; 
11.6. Custear as despesas com salários, encargos, seguro, transporte, alojamento, alimentação do pessoal e 
outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei, durante a execução dos serviços; 
11.7. Responder pelos danos morais e materiais, causados direta ou indiretamente ao Município e a 
terceiros, durante a execução dos serviços, objeto da Licitação; 
11.8. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital; 
11.9. É vedada a subpermissão ou transferência dos serviços da Licitação; 
11.10. Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou 
subordinados, e, ainda, por qualquer prejuízo que estes possam causar à Administração ou a terceiros, 
durante o atendimento do objeto; 
11.11. Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, ocorra na execução dos serviços, 
ou que possam comprometer a sua qualidade; 
11.12. Assumir inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus 
empregados, bem como, pelos encargos previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas resultante da 
execução dos serviços decorrentes desta licitação; 
11.13. Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, 
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do Edital; 
11.14. Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do 
Trabalho e legislação pertinente; 
11.15. Respeitar o rodízio conforme previsto na Lei e nos Decretos, eximindo-se de praticar qualquer ato 
tendente a frustrar a sua sequência; 
11.16. As Permissionárias deverão orientar os usuários quanto à documentação exigida pelos cemitérios, 
cartórios e registros e demais órgãos, necessários para o sepultamento sem a cobrança de quaisquer valores; 
11.17. As Permissionárias estão obrigadas a obedecer à tarifa e os preços máximos para sua remuneração 
dos serviços prestados à população constantes no decreto Municipal, e na da Tabela Referencial de valores 
das atividades funerárias no Brasil (ABREDIF); 
11.18. Os serviços não definidos no edital e não constando da Tabela de Preços da ABREDIF poderão ser 
prestados e negociados livremente, desde que não se caracterizem abusivos e não configurem cartel ou 
monopolização; 
11.19. Executar adequadamente todos os serviços. Toda prestação de serviço público deve assegurar aos 
usuários um serviço ADEQUADO. A lei estabeleceu alguns requisitos mínimos para que o serviço seja 
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considerado adequado, são eles: Regularidade, Continuidade, Eficiência, Segurança, Atualidade, 
Generalidade, Cortesia na prestação, modicidade das tarifas. A atualidade compreende a modernidade das 
técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. 
Segundo prevê o caput e os parágrafos do artigo 6º da Lei nº 8.987/95. 
11.20. Atender as normas e solicitações do Poder Permitente; 
11.21. Submeter-se a qualquer regulamentação que vier a ser criada durante o período da Permissão, bem 
como a qualquer determinação que for emanada pelo Poder Permitente; 
11.22. Observar rigorosamente as Normas e Especificações pertinentes ao objeto dos serviços prestados que 
são partes integrantes da licitação; 
11.23. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Poder Permitente, cujas solicitações se 
obriga a atender prontamente; 
11.24. Tratar com urbanidade o público e os fiscais no empenho de funções na fiscalização dos serviços; 
11.25. Recolher, mensalmente, ao cofre municipal os valores correspondentes aos tributos incidentes sobre 
suas atividades; 
11.26. Dispor de catálogo da Tarifa em local visível e apresentá-lo quando solicitado pelos familiares para 
hipótese de opção de atendimento e tipo de modelo de serviço e dispor informativo em tamanho de papel A4 
da lista dos serviços obrigatórios. 
 
12. DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS 
a) receber serviço adequado; 
b) receber do poder permitente e da(s) permissionária(s) informações para a defesa de interesses individuais 
ou coletivos; 
c) obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre vários prestadores de serviços, observadas as 
normas do poder permitente.  
d) levar ao conhecimento do poder permitente e da(s) permissionária(s) as irregularidades de que tenham 
conhecimento, referentes ao serviço prestado; 
e) comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela(s) permissionária(s) na prestação 
do serviço; 
f) receber informações relativas ao Serviço Funerário Municipal e sua forma de execução; 
g) receber as orientações necessárias sobre os tipos de serviços disponíveis; 
h) garantia da oferta dos diversos padrões de produtos e materiais; 
i) exercer o direito de petição perante o Poder Público e às permissionárias prestadoras dos serviços 
funerários; 
j) atender aos pedidos de informações dos órgãos competentes para esclarecimentos de questões relativas ao 
serviço prestado; 
k) firmar, quando solicitado, declarações e fornecer documentos relativos ao funeral, assumindo a 
responsabilidade civil e criminal pelo conteúdo dos mesmos; 
l) contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos ou particulares através dos quais lhes 
são prestados os serviços. 
 
13. DAS RESPONSABILIDADES DO PODER PERMITENTE 
Cabe ao Poder Público Municipal, através da Secretaria de Serviços públicos e Meio Ambiente a 
administração e fiscalização dos serviços funerários do Município cabendo-lhe dentre outras atribuições: 
a) Elaborar proposta de tarifas e suas atualizações a ser submetida ao Chefe do Poder Executivo; 
b) Elaborar regulamento contendo normas sobre o funcionamento do serviço; 
c) Acompanhar as planilhas de custos que deverão ser apresentadas periodicamente. 
d) Promover as notificações e autuações necessárias, conforme dispositivos da Lei Municipal 3.028/2003. 
 
14. DOS SEGUROS 
14.1 A PERMISSIONÁRIA contratará e manterá em vigor, ao longo do prazo da PERMISSÃO os seguintes 
seguros: 
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14.2 Seguros de responsabilidade civil visando à cobertura de danos materiais e morais impostos a terceiros, 
USUÁRIOS ou não, por força da ação ou omissão de seus agentes na execução do presente CONTRATO; 
14.3 Seguros para cobertura total de dano aos veículos, instalações, demais itens pertinentes a permissão, 
causados por roubo, furto, incêndio, raio, explosão, vendaval, descargas elétricas e outros acidentes; 
14.4 Os limites globais de cobertura dos seguros de que trata a subcláusula serão os seguintes: 
14.4.1 Para o seguro do item 14.2, R$ 50.000,00 por veículo da frota a ser utilizada pela PERMISSIONÁRIA. 
14.4.2 Para o seguro do item 14.3, o limite global deve ser suficiente para repor os itens descritos na 
subcláusula. 
14.5 Nenhum serviço poderá ter início ou prosseguir sem que a PERMISSIONÁRIA comprove à Secretaria de 
Serviços públicos e Meio Ambiente que as apólices dos seguros exigidos nos termos desta cláusula se 
encontrem em vigor. 
14.6 A PERMISSIONÁRIA deverá certificar à Secretaria de Serviços públicos e Meio Ambiente que as 
apólices dos seguros previstos neste CONTRATO terão validade anual, devendo ser mantidas até o término 
do prazo do CONTRATO, sob pena de caducidade. 
14.7 A atualização dos VALORES DE SEGUROS para determinação dos limites de cobertura dos seguros 
serão reajustados por meio da aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC ou o que vier 
a eventualmente substituí-lo. 
 
15. DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 
As penalidades e as multas aplicáveis são aquelas previstas na Lei 8.666/93, na Lei Federal 8.987/95 e na lei 
Municipal 3.028/2003. 
 
16. DA RESCISÃO, INTERVENÇÃO, REVOGAÇÃO E EXTINÇÃO 
a) Aplica-se todas as disposições previstas na Lei 8.987/95, quanto ao encerramento do termo de permissão, 
rescisão, extinção ou intervenção no serviço prestado. 
b) A revogação da permissão se dará em conformidade com as disposições constantes na Lei 8.666/93, na Lei 
8.987/95 e na lei Municipal 3.028/2003. 
 
17. SUGESTÃO DE PROPOSTA TÉCNICA, AS PROPOSTAS PODERÃO SER PONTUADAS DE 
ACORDO COM O SEGUINTE CRITÉRIO: 
17.1 A comprovação da aferição da capacidade técnica, como exige o inciso V, do artigo 18 conjugado com 
inciso V, do artigo 15, ambos da Lei Federal nº. 8.987/95 para desempenho de atividades pertinentes e 
compatíveis em quantidade e prazos com o objeto da presente licitação, atribuindo-se uma Nota Técnica, que 
será considerada no julgamento, a qual se levando em conta os serviços que atualmente as empresas prestam 
nos locais onde têm atuação será apurada mediante os seguintes critérios: 
17.2 A Comissão de Licitação atribuirá nota até dez para cada um dos quesitos. 
17.3 A pontuação de cada um dos quesitos corresponderá à nota atribuída multiplicada pelos pesos a seguir 
indicados: 
 
17.3.1 Classificação da Nota Técnica - Julgamento da Proposta Técnica 
 

PARAMETROS PONTUAÇÃO MÍNIMA PONTUAÇÃO MÁXIMA 
NOTA TÉCNICA N1 10 30 
NOTA TÉCNICA N2 01 10 
NOTA TÉCNICA N3 01 10 
NOTA TÉCNICA N4 01 10 
NOTA TÉCNICA N5 15 25 
NOTA TÉCNICA N6 2 64 

TOTAL 30 149 
NOTA TÉCNICA – PT (Y0) PONTUAÇÃO OBTIDA x 0,4 PONTUAÇÃO OBTIDA x 0,4 
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17.4 Experiência no mercado dos serviços licitados, mediante comprovação pelo atestado de órgão público 
ou privado de que a licitante presta ou prestou serviços funerários mediante contrato público de concessão 
ou permissão, ou Alvará de Funcionamento: 
 

TABELA DE PONTOS – EXPERIÊNCIA (1) 
Parâmetros (Experiência em operação em anos) Pontuação 

01 a 05 (+fração) 10 
06 a 10 (+fração) 20 
11 a 15 (+fração) 30 

Requisito não atendido 0 
 
17.5 Declaração de que disponibilizará instalações para prestações dos serviços nos termos da alínea “a”, 
do inciso I, do Artigo 4º, do Decreto Municipal nº 8.427/2006: 
 

TABELA DE PONTOS – INSTALAÇÕES (2) 
Parâmetros Pontuação 

80 m² 01 
81 m² até 120 m² 05 
Acima de 120 m² 10 

Requisito não atendido 0 
 
17.6 Declaração indicando o número de veículos a serem utilizados na prestação dos serviços, devidamente 
adaptado para execução dos serviços com no máximo 10 (dez) anos de fabricação, de acordo com artigo 10, 
da Lei Municipal n° 3.028/2003: 
 

TABELA DE PONTOS – VEICULOS (3) 
Parâmetros Pontuação 

02 (dois) veículos 01 
03 (três) veículos 05 

04 (quatro) veículos ou mais 10 
Requisito não atendido 0 

 
Observação: 
17.6.1 As licitantes que optarem por veículos usados deverão apresentar declaração relacionando tipo, ano, 
modelo, placa do(s) veiculo(s) com firma reconhecida do proprietário da empresa. 
17.6.2 As licitantes que optarem por Veículos zero KM deverão apresentar declaração que o(s) veiculo(s) 
serão novos de fabrica, com firma reconhecida do proprietário da empresa. 
17.6.3 As licitantes que optarem pelo item 16.6.2 não poderão iniciar suas atividades com nenhum outro 
veiculo, a qual a violação acarretar aplicação de multa por caracterizar fraude. 
 
17.7 Declaração indicando o número de funcionários a serem empregados para adequada prestação dos 
serviços: 
 

TABELA DE PONTOS – FUNCIONARIOS (4) 
Parâmetros Pontuação 

04 (quatro) funcionários 01 
05 (cinco) funcionários 05 

06 (seis) funcionários ou mais 10 
Requisito não atendido 0 
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17.8 Declaração de que disponibilizará a prestação de serviço de Tanatopraxia ou Somatoconservação em 
conformidade com o item 7.1 deste termo. 
 

TABELA DE PONTOS – SERVIÇO TANATOPRAXIA E/OU SOMATOCONSERVAÇÃO (5) 
Parâmetros Pontuação 

01 (um) funcionário 15 
02 (dois) funcionários 20 

03 (três) funcionários ou mais 25 
Requisito não atendido 0 

 
17.9 Declaração de Desconto sobre o valor a ser pago pelo poder permitente, pelo fornecimento de urnas 
funerárias aos hipossuficientes, quando solicitado, desconto do valor da urna descrita no item nº 1, do Anexo 
I, do DECRETO Municipal Nº 8427, de 26 de julho de 2006, com base no artigo 6° deste Decreto. 
 

TABELA DE PONTOS CRITÉRIO – DESCONTO URNA FUNERÁRIA (6) 
Parâmetros Pontuação 

30% 02 
40% 04 
50% 08 
60% 16 
70% 32 
80% 64 

Requisito não atendido 0 
 
17.10 A Nota Técnica será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
NT = (N1 X 0,4) + (N2 X 0,4) + (N3 X 0,4) + (N4 X 0,4) + (N5 X 0,4) + (N6 X 0,4) 
Onde: 
NT = Nota técnica; 
N1 = Nota de experiência da atividade; 
N2 = Nota de instalações; 
N3 = Nota do número de veículos; 
N4 = Nota quantidade de funcionários; 
N5 = Nota de serviço de tanatopraxia e ou somatoconservação; 
N6 = Nota de Desconto Urna Funerária. 
 
17.11 As propostas serão julgadas, avaliadas e classificadas de acordo com os fatores enunciados neste 
termo e serão consideradas classificadas tecnicamente as licitantes que obtiverem NT iguais ou superiores 13 
(treze) sendo que, aquelas que não atingirem esta pontuação estarão automaticamente desclassificadas; 
 
17.12 As comprovações relativas aos itens pontuados mediante apresentação de declaração serão exigidas 
quando do início da execução dos serviços, exceto aos critérios 17.6, 17.8 e 17.9 que deverão serem 
apresentados juntamente no dia da licitação; 
 
17.13 As declarações apresentadas pelas licitantes deverão ser assinadas pelos representantes legais das 
licitantes, com firma reconhecida no Cartório competente, sendo que a inobservância desses atos acarretará 
a licitante a sua desclassificação. 
 
18. DA PROPOSTA DE PREÇO 
18.1 A Proposta de Preço (conforme modelo do Anexo Abaixo) deverá ser apresentada em 01 (uma) via, sem 
emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas em suas partes essenciais, devidamente preenchidas, contendo os 
seguintes dados: 
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18.2 Identificações do Licitante: nome completo da licitante, CNPJ, endereço, telefone e/ou email de contato. 
18.3 Valor da outorga de concessão será oferecido expresso em moeda corrente nacional (em algarismos e 
por extenso), cujo valor mínimo fixado é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 
18.4 Havendo divergência entre os valores em algarismos e por extenso prevalecerá o valor por extenso; 
18.5 O prazo de validade da proposta comercial/oferta deverá ser, no mínimo de 60 dias contados da data de 
abertura da licitação. Este prazo, no que se refere à validade da oferta das licitantes vencedoras. 
18.6 Local e data de preenchimento da proposta. 
18.7 A comprovação da aferição das melhores PROPOSTAS DE PREÇOS, como exige o inciso V, do art. 18, 
da Lei Federal nº. 8.987/95, será atribuída uma nota financeira definida de Preço (OP) que será considerada 
no julgamento, a qual se levando em conta as maiores ofertas, que será apurada mediante os seguintes 
critérios: 
18.8 A licitante deverá informar na proposta técnica em quantas vezes realizara o pagamento da outorga, até 
no limite máximo de 24 (vezes) mensais e sucessivas. 
18.8.1 A primeira parcela deverá obrigatoriamente ser creditada no ato da assinatura do contrato e as 
demais mensalmente à primeira parcela. 
 
18.9 A Comissão de Licitação atribuirá nota de dois até dez para cada uma das ofertas, conforme abaixo 
definido: 
 

TABELA DE PONTOS – PROPOSTAS DE PREÇOS (PP) NOTA 
Parâmetros Pontuação 
R$ 30.000,00 02 
R$ 60.000,00 04 
R$ 90.000,00 06 

R$ 120.000,00 08 
R$ 150.000,00 10 

Requisito não atendido 0 
 
18.10 A Nota da Proposta de preço será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
NTP = (NPP X 0,6) 
Onde: 
NTP = Nota Técnica do Preço; 
 
18.11 O valor deverá ser depositado em conta própria informada pela municipalidade. 
 
19. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICA E PREÇO 
19.1 Serão consideradas vencedoras as 05 (cinco) licitantes que conseguirem a maior pontuação na soma da 
Nota Técnica (NT) e Preço (NTP) que obedecerá a seguinte fórmula: 
 
NFC= NT + NTP 
ONDE: 
NFC = Nota Final Classificatória 
NT = Nota Técnica 
NTP = Proposta de preço 
 
19.2 Ocorrendo empate na Nota de Classificação Final entre 05 (cinco) ou mais licitantes o desempate será 
realizado pela Comissão de Licitação, em ato público, por sorteio na presença dos interessados e dos 
presentes, nos termos do § 2º, do art. 45, da Lei nº 8.666/93, para o qual serão convocados os representantes 
credenciados dos licitantes empatados. 
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20. ANEXO - PROPOSTA DE OFERTA FINANCEIRA 
 
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES  
ATENÇÃO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº xxxx/2017  
EDITAL Nº xxxx/2017 
 
OBJETO:...... 
Prezados Senhores, 
Apresentamos a VSas. a nossa Proposta Comercial relativa à Concorrência nº ............ para a prestação dos 
serviços objeto desta licitação, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que 
tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma. 
 
1. Propomos o valor da Outorga de R$ _______ (________________), a ser pago 
_____________________________. 
2. A base econômica desta proposta comercial é o mês de sua apresentação. 
3. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de 
quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a 
saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com 
encargos trabalhistas e sociais, mão de obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos 
direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra 
e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços. 
4. As condições de remuneração e pagamentos são aquelas estipuladas no edital, na minuta do contrato e na 
legislação municipal. 
5. Esta proposta é válida por 60 dias a contar da data de sua apresentação. 
6. Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, o PODER CONCEDENTE fica desobrigado 
de qualquer responsabilidade para com a nossa empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou 
reembolso. 
7. Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente Concorrência, bem como o disposto na 
Lei Federal Nº 8.987, de 13/02/95 e alterações posteriores, pela Lei Federal Nº 8.666, de 21/06/93 e 
alterações posteriores, e pela Lei Municipal n° 3.028 de 29/12/2003. 
 
 
ASS. Do(s) REPRESENTANTE(s) LEGAL(ais) DA EMPRESA 
NOME(s): ______________________________________ 
CARGO(s): _____________________________________ 
CNPJ/MF. N° ___________________________________ 
 
21. DO JULGAMENTO 
O julgamento do presente certame licitatório será efetuado com base nas melhores ofertas de preço (outorga 
onerosa) combinada com melhor técnica, nos termos do inciso VI, do art.15, da Lei Federal nº.8.987/95. 
 
22. DEMAIS DISPOSIÇÕES 
a) O gerenciamento dos resíduos de serviços de funerárias e serviços onde se realizem atividades de 
embalsamamento (tanatopraxia e somatoconservação), o transporte e a destinação correta desses resíduos 
deverão obedecer a Legislação ambiental vigente sobre o tema em âmbito nacional, estadual e do município 
de Lages, bem como a Resolução CONAMA nº 358/2005; 
b) O Crucifixo Coral, refere-se ao crucifixo resplendor, com aparato em pontas na face oposta, assim 
denominado na linguagem dos que operam na atividade; 
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c) O fornecimento de flores, poderá se dar mediante contrato celebrado entre a Permissionária e uma 
Floricultura; 
d) Fazem parte do presente Projeto Básico a Lei Municipal n° 3.028 de 29 de dezembro de 2003, os Decretos 
n° 8.427 de 20 de julho de 2006 e Decreto n° 8.534 de 16 de outubro de 2006, Resolução CONAMA nº 358, 
de 29 de abril de 2005, Resolução - ANVISA - RDC nº 33, de 8 de julho de 2011, Lei Federal nº 13.261, de 22 
de março de 2016, e a Tabela Referencial de valores das atividades funerárias no Brasil (ABREDIF) 
Associação Brasileira de Empresas e Diretores Funerários. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


