
MUNICÍPIO DE LAGES 
  ESTADO DE SANTA CATARINA 

                                                SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 
                                              SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

1 
 

MUNICÍPIO DE LAGES | ESTADO DE SANTA CATARINA 
Rua BenjaminConstant,13|Fone(0xx49)3019-7405|CEP88501.900|CNPJ-82.777.301/0001-90 

www.lages.sc.gov.br|licita3@lages.sc.gov.br 

PROCESSO Nº 41/2018 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 03/2018 

(RERRATIFICADO) 

 

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 21 de janeiro de 2021, licitação na modalidade Concorrência Pública, do tipo 

Maior Oferta, regida pela Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, pela Lei Complementar 

123/06 e Alterações Posteriores, pela Lei 8.987/95 e por este Edital, à Rua Benjamin Constant nº 

13, Centro, nesta cidade, destinada à Outorga de Permissão de Serviços Funerários no Município 

de Lages. 
 

1. DO OBJETO: 

1.1 Outorga de Permissão 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: 

2.1 Far-se-á de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 18:00 horas, no Setor de Licitações e Contratos, à Rua 

Benjamin Constant nº 13, Lages, SC, ao custo de R$ 20,00 (vinte reais), 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 de Licitação, devidamente protocolizados no setor 

competente, podendo, para efeito de agilização, ser transmitidos via e-mail 

licita3@lages.sc.gov.br, em até no máximo 05 (cinco) dias úteis antes da abertura do certame, 

com a remessa do original via registro postal; 
3.2 Outras informações pelo telefone: (49) 3019-7405. 

 

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: 

5.1 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, assim 

assegurando preços justos e normatizados; 
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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; 
d) O pagamento dos serviços funerários será efetuado diretamente pelo particular solicitante do 

serviço à permissionária; 

5.2 A primeira parcela da outorga deverá obrigatoriamente ser creditada no ato da assinatura do 

contrato e as demais mensalmente após a primeira parcela; 

5.3 Na hipótese de atraso no pagamento da parcela de outorga, o critério de atualização 

financeira é o IGP-M ou outro que vier a substituí-lo; 

5.4 O não pagamento do valor da outorga ou da parcela de outorga deverá gerar a rescisão da 

permissão da PERMISSIONÁRIA.  

 

6. DO REAJUSTAMENTO E DA REVISÃO: 

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; 

6.2 A tarifa somente poderá ser revista a pedido de qualquer permissionária 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; 

6.3 O valor da parcela de outorga poderá ser reajustado após doze meses, com base no Índice 

Geral de Preço de Mercado (IGPM) ou outro que vier a substituí-lo. 
 

7. DA VALIDADE DA PROPOSTA: 

7.1 O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data 

definida para abertura do certame. 

 

8. DA PARTICIPAÇÃO: 

8.1. Poderão participar deste certame empresas brasileiras, que atenderem às exigências deste 

Edital, sendo admitidas as seguintes alternativas e condições: 

8.1.1. Empresas isoladamente; 
8.2. A empresa em seu objeto social, deverá ter todas as atividades específicas de serviços 

funerários; 

8.3. Será vedada a participação na licitação de empresas, quando: 

8.3.1. Estrangeiras; 

8.3.2. Em consórcio; 

8.3.3. Declaradas inidôneas por ato do Poder Público ou suspensas do direito de licitar ou 

contratar com a Administração Municipal; 

8.3.4. Impedidas de licitar, contratar, transacionar com a Administração Municipal e quaisquer 

de seus órgãos descentralizados; 
8.3.5. Em liquidação ou dissolução; 

8.3.6. Sob processo de concordata ou falência; 

8.3.7. Enquadradas nas disposições contidas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993 e alterações 

posteriores; 
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8.3.8. 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; 
8.3.9. 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; 

8.3.10. Não poderão participar do presente certame pessoas naturais, individualmente ou 

reunidas em cooperativa de trabalho, consórcio ou qualquer outra forma de associação; 

8.4 A participação na presente Licitação, enseja na aceitação plena das condições prescritas neste 

Edital e em seus anexos. 

 

9. DO CREDENCIAMENTO: 

9.1 Fica a critério do Licitante se fazer representar ou não na sessão; 

9.2 O titular se investido de poderes, se fará representar, apresentando, cópias do Ato 

Constitutivo/Contrato Social e da cédula de identidade, ou de outro documento reconhecido 

legalmente, que o identifique; 

9.3 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 da cédula de identidade do Outorgado e do Ato Constitutivo do 

Outorgante, conferindo poderes 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; 

9.4 Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá representar mais de um Licitante; 

9.5 O não comparecimento do titular e/ou do representante credenciado na sessão de abertura, 

não enseja a INABILITAÇÃO, nem a DESCLASSIFICAÇÃO do Licitante. 

 

NOTA: Os documentos para credenciamento poderão, preferentemente, ser portados em mão ou 

inseridos no envelope com a Documentação de Habilitação.  

 

10. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
Deverão ser entregues 02 (dois) 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 

 

11. DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 

11.1 Os envelopes: n° 01 – Documentação de Habilitação e n° 02 – Proposta 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 21 de janeiro de 2021; 
11.2 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; 
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11.3 Podem ainda, ser entregues pessoalmente no Setor de Licitações e Contratos, até a hora e 

dia marcado para abertura dos envelopes, não sendo admitida qualquer tolerância após o horário 

estabelecido para o início do certame. 

 

12. DA SOBRESCRIÇÃO DO ENVELOPE N° 01 

Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Empresa: 

Referente ao Edital de Concorrência Pública n° 03/2018. 

Abertura às 09:00 horas do dia 21 de janeiro de 2021 

Documentação de Habilitação 

 

13. DA HABILITAÇÃO 
Para a fase de habilitação, os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos: 

 

13.1 DA REGULARIDADE JURÍDICA: 

13.1.1 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; 

13.1.2 Comprovação da condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, através da 

Certidão Simplificada com emissão não superior a 90 (noventa) 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. 

 

13.2 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

13.2.1 Cópia do CNPJ; 

13.2.2 Prova de inscrição no Cadastro Municipal ou Estadual de Contribuintes, se houver; 

13.2.3 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal de origem da empresa; 

13.2.4 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 

13.2.5 Prova de Regularidade (Certidão Conjunta) de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União; 

13.2.6 Prova de Regularidade com FGTS; 

13.2.7 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; 

 

13.3 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

13.3.1 Comprovar, através de atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público 

ou privado, a prestação de serviço que contemple o objeto do presente edital, qual seja, a 
exploração de serviços funerários;  

13.3.2 Apresentar Certificado do profissional legalmente habilitado para exercício de atividade  

de Tanatopraxia e ou Somatoconservação e comprovar que o Profissional indicado, pertence ao 

quadro de pessoal da Empresa, mediante apresentação da ficha de registro de empregados, 

autenticada junto a D.R.T. (Delegacia Regional do Trabalho) ou cópia da carteira de trabalho 

contendo as respectivas anotações de contrato de trabalho, constando  a admissão do responsável 
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técnico até a data da entrega da proposta, ou contrato específico  de prestação de serviços e/ou no 

caso do profissional ser sócio da empresa, pela cópia do contrato social; 

13.3.2.1 Na inviabilidade de comprovar que o Profissional indicado pertence ao quadro de  
pessoal da Empresa, apresentar termo de compromisso, comprometendo-se a contratá-lo até a 

data da assinatura do contrato, se vencedora; 

13.3.3 Declaração sob as penas da Lei de que a proponente manterá suas instalações nos termos 

especificados na legislação local; 

13.3.4 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, e ou 

outros atos normativos que vierem a substituí-la ou complementá-la; 

13.3.5 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;  

15.3.6 Declaração de que dispõe ou disponibilizará do mínimo dos funcionários descritos no 

inciso IV, art. 4º do Decreto Municipal nº 8427/2006: 

IV - Recursos Humanos: 

a) Exige-se um quadro de funcionários, qualificados, assim distribuídos: 

- 2 (dois) agentes funerários; 

- 1 (um) recepcionista/plantonista; 

- 1 (um) motorista; 

- 1 (um) técnico em serviço de tanatopraxia, para o qual poderá ser 
apresentado contrato específico de prestação de serviços.  

 

13.4 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
13.4.1 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, 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 das mutações do patrimônio líquido; 

(III) demonstração dos fluxos de caixa; 

(IV) notas explicativas; 

13.4.2. Para as empresas que aufiram, em cada ano-calendário, receita bruta que não ultrapasse o valor 

máximo constante no inciso II do art. 3º da Lei Complementar n.° 123/2006, independente do 

enquadramento, além do balanço patrimonial, deverão apresentar somente as demonstrações de resultado 

de exercício (I) e as notas explicativas (IV), nos termos das normas do Conselho Federal de 

Contabilidade (ITG 1000); 

13.4.3. A demonstração constante no item (II) poderá ser substituída pela Demonstração de Lucros ou 

Prejuízos Acumulados, no caso em que a empresa licitante esteja regulada pela NBC TG 1000; 

13.4.4. As demonstrações de cada exercício deverão ser apresentadas em conformidade com exigências 

previstas no art. 176, §6º, da Lei n.º 6.404/76; 

13.4.5 Certidão Negativa de pedido de concordata e falência ou de recuperação judicial ou extrajudicial, 

em vigência, acompanhada da certidão de registro no sistema Eproc, se exigida. 
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13.5 OUTROS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 

13.5.1 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; 

13.5.2 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; 

13.5.3 Declaração de que não tem conhecimento, no momento, da participação de servidor ou 

dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, consoante dispõe o 

elencado no inciso III do art. 9º da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares e, que está ciente 
da obrigatoriedade de denunciar qualquer irregularidade que porventura venha acontecer. 

13.5.4 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 sejam assegurados a ampla defesa e o 

contraditório; 

 

NOTAS: 

- A certidão que não contar com validade expressa será considerada válida por 90 (noventa) 
dias, contados da data da sua emissão; 

- 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 13.1.1 sejam apresentados no ato do 

credenciamento do Representante do Licitante, fica facultada a apresentação destes no envelope 

nº 01. 

 

14. DA SOBRESCRIÇÃO DO ENVELOPE N° 02 

Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Empresa: 
Referente ao Edital de Concorrência Pública n° 03/2018. 

Abertura às 09:00 horas do dia 21 de janeiro de 2021 

Proposta  
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15. DA PROPOSTA: 

15.1 Ser formulada de preferência em papel timbrado da empresa, apresentada em uma via, 

constando o nome, o endereço completo e a Razão Social; 
15.2 Ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, sem emendas, sem ressalvas e sem 

entrelinhas; 

15.3 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); 

15.4 Estar com todas as suas vias rubricadas e a última assinada em seu desfecho, pelo signatário 

da autora; 

15.5 Ter validade de no mínimo 90 (noventa) dias; 

15.5.1 Na hipótese de o prazo de validade estar omitido na proposta, esta será considerada válida 

por 90 (noventa) dias, contados da data da abertura do certame; 

15.6 Valor da outorga de permissão será oferecido expresso em moeda corrente nacional 

(em algarismos e por extenso), cujo valor mínimo fixado é de R$ 274.322,40 (duzentos e 

setenta e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais, quarenta centavos);  

15.6.1 Havendo divergência entre os valores em algarismos e por extenso prevalecerá o valor por 

extenso; 

15.7 Constar em quantas vezes realizará o pagamento da outorga, até o limite máximo de 

24 (vezes) mensais e sucessivas; 

15.7.1 A primeira parcela da outorga deverá obrigatoriamente ser creditada no ato da 

assinatura do contrato e as demais após a primeira parcela, mensalmente até o dia 10, este 

é o prazo máximo para pagamento de parcela da outorga, que não seja considerado “em 

atraso”, para fins de aplicação da atualização financeira, para fins de rescisão da 

permissão, apenas se a PERMISSIONÁRIA não tiver quitado a dívida 60 dias após o 

vencimento da outorga ou da parcela de outorga; 

15.8 Estar acompanhada: 

15.8.1 Da Declaração que correrão por conta, quaisquer outras despesas não incluídas na cotação 

dos preços dos serviços licitados; 

15.8.2 Da Declaração que aceitam as condições impostas por este edital e que submetem-se aos 

dispostos pela Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 
15.8.3 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. 

 

16. DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 

16.1 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 para examiná-los e rubricá-los; 
16.2 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, à conclusão dos serviços da etapa que estiver em julgamento; 
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16.3 Encerrada a fase de habilitação preliminar, pelo julgamento definitivo ou pela renúncia dos 

Licitantes credenciados do direito de recorrer, a Comissão devolverá os envelopes com as 

propostas, devidamente fechados, aos Licitantes julgados inabilitados; 
16.4 Concluído o processo de habilitação a Comissão providenciará a abertura do(s) envelope(s) 

com a(s) proposta(s), submetendo-a(s) a apreciação e à rubrica pelos Membros da Comissão e 

pelo(s) Representante(s) Credenciado(s), presente(s). 

 

17. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO: 

17.1 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 e trabalhista da(s) ME ou EPP; 

17.2 A ME ou EPP que apresentar certidão de regularidade fiscal e trabalhista 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); 

17.3 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; 

17.4 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; 

17.5 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; 

17.6 Se, todos os Licitantes forem inabilitados, fica facultado à Comissão a aplicação das 

disposições do Art. 48 da Lei de Licitações. 

 

18. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
18.1 A adjudicação se dará observando-se as condições do Edital em voga e os critérios abaixo 

relacionados: 

18.2 Considerar-se-á vencedor o Licitante que apresentar a proposta mais vantajosa, de acordo 

com as especificações do edital e, ofertar a Maior Oferta, considerando-se, concomitantemente, 

para esse efeito, os quantitativos e os respectivos preços unitários de cada item constante da 

planilha orçamentária, decorrente do projeto, acostada ao ato convocatório;  

18.3 O(s) erro(s) de soma ou de multiplicação, em conseqüência o valor total proposto, 

eventualmente configurado(s) na(s) proposta(s) de preço(s) do(s) Licitante(s), será(ao) 

devidamente corrigido(s), não se constituindo, de forma alguma, como motivo para 
desclassificação da proposta; 

18.4 A(s) proposta(s) com preço(s) unitário(s) e/ou global(is), cotado(s) acima dos preço(s) 

máximo(s) estimado(s), será(ão) desclassificada(s);  

18.5 A(s) Proposta(s), depois de aberta(s), são IRRENUNCIÁVEL(IS) e os preços depois de 

negociados, IRRETRATAVEL(IS); 
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18.6 Concluída a conferência da(s) proposta(s) de preço(s), selecionar-se-á a(s) aceita(s), para 

efeito de classificação, dispondo-a(s) pela ordem crescente de valor(es) cotado(s); 

18.7 Se, a proposta com a maior oferta pertencer a ME ou EPP, será, sem meras formalidades, 
adjudicado a seu favor, o objeto licitado; 

18.8 Caso a proposta melhor classificada, ou a maior oferta cotada, não seja ME ou EPP, e 

havendo proposta apresentada por ME ou EPP com valor igual ou inferior a 10% da maior 

oferta, caracterizadas pelo empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma: 

18.8.1 Preliminarmente, selecionar-se-á a(s) proposta(s) aceita(s) da(s) ME ou EPP, dispondo-

a(s) pela ordem crescente de classificação, para efeito do exercício do direito de preferência, 

previsto no Inciso I do artigo 45 da LC 123/2006; 

18.8.2 Para efeito do desempate de valores cotados com equivalência, se houver, utilizar-se-á o 

critério de sorteio, para identificação do melhor preço cotado e a colocação da ME ou EPP na 
escala de classificação para exercer o direito de preferência, nos termos dispostos no § 2º, IV do 

artigo 45 da Lei 8.666/93 e Inciso III do artigo 45 da LC 123/2006, respectivamente; 

18.8.3 Convocada a ME ou EPP mais bem classificada para exercer o direito de preferência, e 

esta deliberar pela apresentação de nova proposta com oferta superior a maior cotada até então, 

ser-lhes-á adjudicado o objeto licitado, ficando em consequência, encerrada a fase de 

competição; 

18.8.4 Convocada a ME ou EPP mais bem classificada para exercer o direito de preferência, e 

esta deliberar pela não apresentação de nova proposta, convocar-se-á a 2ª ME ou EPP 

classificada, e assim sucessivamente, até a que satisfaça os requisitos requeridos; 
18.8.5 Se nenhuma ME ou EPP exercer o direito de preferência e a(s) que exercer(em), não 

atender(em) as exigências editalícias, a empresa que apresentou a melhor proposta, independente 

de se enquadrar ou não como ME ou EPP, será julgada a vencedora da licitação; 

18.9 Na hipótese de todas as propostas serem desclassificadas, fica facultada à Comissão a 

aplicação das disposições do Art. 48 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 

18.10 Na inviabilidade de se abrir o(s) envelope(s) com a(s) proposta(s) de preços na sessão de 

abertura do procedimento licitatório, fica facultado à Comissão, estabelecer os critérios e a data 

para aplicação dos benefícios conferidos pela LC 123/2006. 

 

19. DO DIREITO AO RECURSO: 

19.1 Dos atos da Comissão Permanente de Licitações, decorrentes da aplicação da Lei 8.666/93 e 

Diplomas Complementares neste procedimento licitatório, caberá: 

19.1.1 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; 

19.1.2 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; 

19.2 O recurso deverá ser encaminhado à Comissão Permanente de Licitações, inexoravelmente 

através do Setor de Protocolo do Município de Lages, acompanhado de xérox do ato constitutivo 

do outorgante, do instrumento de procuração e do documento de identificação do outorgado, o 
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qual será comunicado aos demais Licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de cinco dias 

úteis; 

19.3 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; 

19.4 Nos termos do inciso II do Art. 109 da referida Lei, ao(s) Licitante(s) é assegurado o direito 

de requerer revisão dos atos administrativos; 

19.5 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 do documento de identidade do outorgado; 

19.6 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 xerox 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; 

19.7 O(s) recurso(s) e/ou impugnação(ões) precluso(s) e intempestivo(s) não será(ão) 

conhecido(s); 

 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA(S) PERMISSIONÁRIA(S): 

20.1 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, e a 

legislação vigente; 

20.2 Assinar e devolver o Contrato em prazo não superior a 15 (quinze) 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; 

20.3 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; 
20.4 Apresentar ao Setor de Fiscalização anualmente, na forma da lei, o balanço e demonstrações 

financeiras do ano anterior; 

20.5 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; 

20.6 Responder pelos danos morais e materiais, causados direta ou indiretamente ao Município e 

a terceiros, durante a execução dos serviços, objeto da Licitação; 

20.7 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; 
20.8 É vedada a subpermissão ou transferência dos serviços da Licitação, exceto o fornecimento 

de flores, que poderá se dar mediante contrato celebrado entre a Permissionária e uma 

Floricultura; 

20.9 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; 
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20.10 Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, ocorra na execução 

dos serviços, ou que possam comprometer a sua qualidade; 

20.11 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; 

20.12 Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente aos pagamentos dos 

tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do 

Edital; 

20.13 Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das 

Leis do Trabalho e legislação pertinente; 

20.14 Respeitar o rodízio conforme previsto na Lei e nos Decretos, eximindo-se de praticar 

qualquer ato tendente a frustrar a sua sequência; 
20.15. Obedecer à tarifa e os preços máximos para sua remuneração dos serviços prestados à 

população constantes no decreto Municipal; 

20.16. Os serviços não definidos no edital poderão ser prestados e negociados livremente, desde 

que não se caracterizem abusivos e não configurem cartel ou monopolização; 

20.17 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; 

20.18 Atender as normas e solicitações do Poder Permitente; 

20.19 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; 

20.20 Observar rigorosamente as Normas e Especificações pertinentes ao objeto dos serviços 

prestados que são partes integrantes da licitação; 

20.21 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Poder Permitente, cujas 

solicitações se obriga a atender prontamente; 
20.22 Tratar com urbanidade o público e os fiscais no empenho de funções na fiscalização dos 

serviços; 

20.23 Recolher, mensalmente, ao cofre municipal os valores correspondentes aos tributos 

incidentes sobre suas atividades; 

20.24 Prestar o serviço de forma adequada e observar todas exigências regulamentares, conforme 

artigo 3º, da Lei Municipal n° 3.028/2003; 

20.25 Responsabilizar-se pelo fornecimento de urnas funerárias e transporte a hipossuficientes 

falecidos, mediante o pagamento de tarifa especial fixada pelo Poder Público Municipal, 

conforme parágrafo único do artigo 3º, da Lei Municipal n° 3.028/2003; 
20.26 Nos espaços ou locais onde houver a realização da cerimônia fúnebre do velório, é 

obrigada a afixação do nome completo da pessoa velada, em local de fácil acesso, leitura e 

visível ao público. O descumprimento deste disposto sujeita o infrator à multa de até 20 UFML 

(Unidade Fiscal do Município de Lages). Em caso de reincidência, o poder público poderá cassar 

a permissão de funcionamento do estabelecimento, conforme artigo 3º A, da Lei Municipal n° 

3.028/2003; 
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20.27 Oferecer o serviço de tanatopraxia, para o preparo do corpo, a ser exercido por profissional 

legalmente habilitado, conforme artigo 4º, da Lei Municipal n° 3.028/2003; 

20.28 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, conforme artigo 7º, da Lei Municipal n° 

3.028/2003; 

20.29 Fica vedado às empresas permissionárias o exercício de qualquer atividade estranha ao 

serviço funerário, sendo expressamente proibido efetuar, acobertar ou remunerar o agenciamento 

de funerais de cadáveres, sob pena de aplicação de multa equivalente 50 (cinquenta) UFML. Em 

caso de reincidência poderá ser cancelada a permissão, sem prejuízo da multa, conforme artigo 
8º e seu parágrafo único, da Lei Municipal n° 3.028/2003; 

20.30 Manter estoques com todos os tipos de urnas previstas no regulamento de maneira a 

oferecer todas as opções disponíveis e exigidas pelo Município, conforme artigo 9º da Lei 

Municipal n° 3.028/2003; 

20.31 Não dispondo a permissionária do serviço escolhido pelo usuário, porém, constante do 

regulamento, fica obrigado a prestar outro serviço de melhor qualidade que disponha, pelo 

mesmo custo daquele optado inicialmente pelo usuário, conforme parágrafo único do artigo 9º, 

da Lei Municipal n° 3.028/2003; 

20.32 Manter, no mínimo, dois veículos funerários, com idade máxima de fabricação de até 10 
(dez) anos, em perfeitas condições de uso e trafegabilidade, tanto na condição mecânica como 

estética, observadas as determinações do Código Nacional de Trânsito e deverão, 

obrigatoriamente, ser aprovados em vistoria anual, pelo Poder Público Municipal, que fornecerá 

um selo de vistoria, conforme artigo 10 da Lei Municipal n° 3.028/2003; 

20.33 Estar instaladas em locais apropriados, em perfeitas condições de uso, após vistoriados 

pelo órgão municipal competente, observada a distância mínima de 300 m (trezentos metros) de 

hospitais e casas de saúde, conforme artigo 11 da Lei Municipal n° 3.028/2003; 

20.34 Possuir local apropriado para a preparação do cadáver e ornamentação do ataúde, 

conforme artigo 14 da Lei Municipal n° 3.028/2003; 
20.35 Orientar os usuários quanto à documentação exigida pelos cemitérios, cartórios e registros 

e demais órgãos, necessários para o sepultamento, conforme artigo 15 da Lei Municipal n° 

3.028/2003; 

20.36 Exercer rigoroso controle sobre seus empregados, durante a prestação do serviço e no trato 

com os usuários, no que diz respeito ao acompanhamento moral e funcional, respondendo 

administrativamente pelas infrações que eventualmente cometerem, conforme artigo 16 da Lei 

Municipal n° 3.028/2003; 

20.37 É obrigatório o uso de uniforme e crachás de identificação, devidamente aprovado pelo 

Poder Público Municipal, pelos empregados das permissionárias em atividades que impliquem 
no contato com usuários, conforme parágrafo único do artigo 16, da Lei Municipal n° 

3.028/2003; 

20.38 Toda alteração do contrato social das empresas permissionárias deverá ser comunicada ao 

Município sob pena de cancelamento do instrumento de outorga, conforme artigo 19 da Lei 

Municipal n° 3.028/2003; 
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20.39 A permissão é intransferível para terceiros, sob qualquer hipótese, conforme inciso II do 

artigo 20, da Lei Municipal n° 3.028/2003; 

20.40 A extinção de quaisquer das permissionárias, sua desistência, fusão ou incorporação, 
durante o prazo de outorga da permissão, obrigará a efetivação de nova licitação para o prazo 

que faltar para o seu término, conforme artigo 21 da Lei Municipal n° 3.028/2003; 

20.41 Possuir sede ou filial no Município de Lages, conforme artigo 22 da Lei Municipal n° 

3.028/2003; 

20.42 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;  

20.43 Fornecer todos os dados e informações  solicitadas  pelo  Permitente,  necessárias  à  

avaliação  do desempenho dos serviços; 
20.44 Contratar, às suas expensas, junto à seguradora de sua livre escolha, seguro contra os 

riscos inerentes à execução do objeto da PERMISSÃO; 

20.45 Todas e quaisquer despesas e/ou custos incorridos pelas LICITANTES em razão da 

presente LICITAÇÃO correrão às suas expensas, sendo de sua exclusiva responsabilidade e 

risco, ficando o Poder Público isento de qualquer responsabilidade ou ressarcimento, 

independentemente do resultado da LICITAÇÃO; 

20.46 Publicar anualmente, no Órgão Oficial do Poder PERMITENTE, o balanço e as 

demonstrações financeiras, elaborados de acordo com as normas contábeis vigentes no país. 

20.47 A PERMISSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER PERMITENTE relatórios técnicos, 
operacionais e financeiros, mensalmente, até o dia 15 do mês subsequente, relatórios de suas 

atividades no mês anterior, de modo que possam ser avaliados seus serviços, sua eficiência e o 

atendimento público, e com a  finalidade de prestar contas acerca da execução dos SERVIÇOS 

objeto do CONTRATO. 

20.48 A CENTRAL DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO disponibilizará Ficha de Avaliação do 

Atendimento e da Qualidade da Prestação dos Serviços Funerários, consoante formulário abaixo, 

de preenchimento facultativo por parte do contratante do serviço, a não disponibilização desta 

ficha, serão aplicadas ao infrator as penalidades cabíveis, sem prejuízo das sanções 

administrativas. A qual será custeada pelo Município de Lages, e deverá ser entregue a 
fiscalização municipal ou a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente. 

 

21. DAS OBRIGAÇÕES DO PERMITENTE: 

21.1 Emitir o Contrato em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da 

Homologação;  

21.2 Encaminhar o Termo de Contrato ao adjudicatário, em prazo não superior a 30 (trinta) dias 

contados da data da sua emissão; 

21.3 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; 
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21.4 Realizar a gestão do contrato através do servidor Juarez Brás de Oliveira – e-mail 

juarez.semmasp@lages.sc.gov.br e a fiscalização do contrato através da servidora Marinês 

Aparecida Roque – e-mail fisco.semmasp@lages.sc.gov.br  

 

22. DO DIREITO DE RESERVA: 

22.1 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; 

22.2. A PERMISSIONÁRIA 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; 
 

23. DAS PENALIDADES E SANÇÕES: 

23.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em lei ou regulamento, conforme Art. 77 da Lei n.º 8.666/93; 

23.2 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 

de 10% (dez por cento) do fornecimento total, além das medidas legais cabíveis; 

23.3 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; 

23.4 Poderão ser aplicadas notificações e/ou multas contratuais ao Contratado por irregularidades 

cometidas, sem prejuízo de outras sanções cabíveis; 

23.5 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; 

23.6 Compreende-se por multa contratual o desconto de valores monetários contra a Empresa 

Contratada, em face de irregularidades apontadas; 
23.7 O uso de notificações sobre irregularidades constatadas não exclui a possibilidade de 

aplicação de multa sobre as mesmas; 

23.8 As multas serão independentes e a aplicação de uma não exclui a de outra; 

23.9 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; 

23.10 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; 

23.11 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. 
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24. DA RESCISÃO, INTERVENÇÃO, REVOGAÇÃO E EXTINÇÃO: 

24.1 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; 
24.2 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. 

 

25. DO INADIMPLEMENTO DA PERMISSIONÁRIA 

25.1 A inexecução total ou parcial do CONTRATO enseja a sua rescisão e a aplicação das 

penalidades nele previstas; 

25.2 Constituem motivos para rescisão do CONTRATO e aplicação de penalidades, sem 

prejuízo de eventual intervenção, os eventos elencados abaixo: 

25.2.1 Paralisação dos SERVIÇOS, ressalvadas as hipóteses admitidas;   
25.2.2 Atraso de qualquer data programada para o início da prestação dos SERVIÇOS;   

25.2.3 Deficiências no desenvolvimento das atividades abrangidas pela PERMISSÃO;   

25.2.4 Prestação de SERVIÇO de forma inadequada ou deficiente;   

25.2.5 Descumprimento de penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos, ou falha da 

PERMISSIONÁRIA em atender a intimações do PODER PERMITENTE no sentido de 

regularizar a prestação do SERVIÇO;   

25.2.6 Condenação da PERMISSIONÁRIA em sentença transitada em julgado por sonegação de 

tributos, inclusive contribuições sociais;   

25.2.7 Falha da PERMISSIONÁRIA em atender à intimação do PODER PERMITENTE para 
apresentar à documentação relativa a regularidade fiscal, no curso da PERMISSÃO; 

25.2.8 Perda das condições econômicas, financeiras, técnicas ou operacionais necessárias para 

manter a adequada prestação do SERVIÇO concedido;   

25.2.9 Situações que ponham em risco o meio ambiente e a segurança de pessoas ou bens;  

25.2.10 Prática de infrações reiteradas, nos termos do CONTRATO, que coloquem em risco a 

segurança dos USUÁRIOS ou a própria existência dos SERVIÇOS; 

25.2.11 Falha da PERMISSIONÁRIA em efetuar o pagamento de quaisquer valores devidos ao 

PODER PERMITENTE, nos termos do CONTRATO, desde que não sanada pelo pagamento 

integral, ou pela suspensão da sua exigibilidade nos termos da LEGISLAÇÃO APLICÁVEL e 
do CONTRATO; 

25.2.12 Solicitação de autofalência ou requerimento de recuperação judicial pela 

PERMISSIONÁRIA;   

25.2.13 Cobrança de TARIFAS DE SERVIÇOS em valor superior ao permitido em lei; e 

25.2.14 Atraso ou descumprimento de qualquer outra obrigação estabelecida no CONTRATO 

que deva ser observada ou cumprida pela PERMISSIONÁRIA.   

 

26. DA FISCALIZAÇÃO 

26.1 Cabe ao poder Público Municipal, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e 
Meio Ambiente, fiscalizar a prestação do serviço funerário e por meio de seus servidores, 

promover as notificações e autuações necessárias, conforme dispositivos da Lei; 

26.2 Para exercício da fiscalização, a PERMISSIONÁRIA obriga-se a manter cadastro 

atualizado, conferindo livre acesso, por parte do PODER PERMITENTE, a todos os dados, 

livros, registros e documentos relacionados à PERMISSÃO, prestando, a respeito desses, os 
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esclarecimentos que lhe forem solicitados, em prazo razoável, estabelecido de comum acordo 

com a PERMISSIONÁRIA;  

26.3 As atividades de fiscalização do PODER PERMITENTE poderão ser acompanhadas  pela 
PERMISSIONÁRIA, por intermédio de seus representantes especialmente indicados para esta 

finalidade;   

26.4 O PODER PERMITENTE poderá, às suas custas, realizar auditorias ou indicar terceiro para 

fazê-lo, sempre na presença dos representantes da PERMISSIONÁRIA;  

26.5 A PERMISSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER PERMITENTE relatórios técnicos, 

operacionais e financeiros, mensalmente, até o dia 15 do mês subsequente, relatórios de suas 

atividades no mês anterior, de modo que possam ser avaliados seus serviços, sua eficiência e o 

atendimento público, e com a  finalidade de prestar contas acerca da execução dos SERVIÇOS 

objeto do CONTRATO;   
26.6 O PODER PERMITENTE anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas 

com a PERMISSÃO, determinando à PERMISSIONÁRIA a regularização das faltas ou defeitos 

verificados e emitindo os autos de infração, quando for o caso, nos termos previstos em 

LEGISLAÇÃO e no CONTRATO;   

26.7 A fiscalização da PERMISSÃO, pelo PODER PERMITENTE, não poderá obstruir ou 

prejudicar a exploração normal da PERMISSÃO pela PERMISSIONÁRIA; 

26.8 Caso a PERMISSIONÁRIA não concorde com a decisão do PODER PERMITENTE 

quanto à regularidade da qualidade dos SERVIÇOS prestados, ser-lhe-á facultado o direito de 

apresentar suas razões, no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua intimação; 
26.9 Na hipótese de o PODER PERMITENTE não aceitar as explicações apresentadas pela 

PERMISSIONÁRIA, esta deverá proceder com a adequação dos SERVIÇOS, às suas expensas, 

sob pena de aplicação das sanções administrativas;   

26.10 A fiscalização do PODER PERMITENTE não exime nem diminui a responsabilidade 

única, integral e exclusiva da PERMISSIONÁRIA no âmbito do CONTRATO no que concerne 

aos SERVIÇOS prestados, à sua execução e às consequências e implicações, próximas ou 

remotas, perante o PODER PERMITENTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a 

ocorrência de eventuais irregularidades na execução dos SERVIÇOS não implicará em 

corresponsabilidade do PODER PERMITENTE ou de seus prepostos. 
 

27. DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS 

27.1 Receber serviço adequado; 

27.2 Receber do poder permitente e da(s) permissionária(s) informações para a defesa de 

interesses individuais ou coletivos; 

27.3 Obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre vários prestadores de serviços, 

observadas as normas do poder permitente;  

27.4 Levar ao conhecimento do poder permitente e da(s) permissionária(s) as irregularidades de 

que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado; 
27.5 Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela(s) permissionária(s) 

na prestação do serviço; 

27.6 Receber informações relativas ao Serviço Funerário Municipal e sua forma de execução; 

27.7 Receber as orientações necessárias sobre os tipos de serviços disponíveis; 

27.8 Garantir a oferta dos diversos padrões de produtos e materiais; 
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27.9 Exercer o direito de petição perante o Poder Público e às permissionárias prestadoras dos 

serviços funerários; 

27.10 Atender aos pedidos de informações dos órgãos competentes para esclarecimentos de 
questões relativas ao serviço prestado; 

27.11 Firmar, quando solicitado, declarações e fornecer documentos relativos ao funeral, 

assumindo a responsabilidade civil e criminal pelo conteúdo dos mesmos; 

27.12 Contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos ou particulares 

através dos quais lhes são prestados os serviços. 

 

28. DOS BENS REVERSÍVEIS 

28.1 No  prazo  de  até  10  (dez)  dias,  contados  do  término  do  Período  de  Transição,  o  

PODER PERMITENTE e a PERMISSIONÁRIA deverão assinar o Termo de Arrolamento e 
Transferência de Bens Reversíveis, quando então a PERMISSIONÁRIA assumirá a  

responsabilidade pela guarda, manutenção e vigilância dos BENS REVERSÍVEIS e iniciará a 

prestação dos SERVIÇOS; 

28.2 Extinta a permissão, retornam ao PODER PERMITENTE todos os bens reversíveis,  

direitos e privilégios transferidos à PERMISSIONÁRIA, conforme previsto neste Projeto Básico 

e no edital licitatório a ele atinente; 

28.3 Para receber os BENS REVERSÍVEIS, o PODER PERMITENTE designará uma comissão 

de recebimento, composta por pelo menos 3 (três) membros, que será competente para lavrar o 

termo de verificação, e, estando conforme, efetuar o recebimento definitivo, mediante a lavratura 
de termo de devolução;   

28.4 Em período compreendido entre o 24º (vigésimo quarto) mês e o 12º (décimo segundo) mês 

anteriores ao advento do termo contratual, o PODER PERMITENTE determinará,  mediante 

notificação com antecedência de no mínimo 5 (cinco) dias, o início do procedimento de vistoria 

prévia dos BENS REVERSÍVEIS para verificar a compatibilidade  de seu estado de 

conservação, com o uso e desgaste natural de tais bens, assegurado à PERMISSIONÁRIA, em 

qualquer hipótese, o direito de acompanhar tal vistoria e instruí-la com laudos técnicos e outras 

evidências por ela reunidas;   

28.5 Concluída a avaliação final dos BENS REVERSÍVEIS, o PODER PERMITENTE poderá  
reter pagamentos no valor necessário para reparar irregularidades eventualmente verificadas ou 

determinar à PERMISSIONÁRIA que efetue os reparos, às suas expensas, nos prazos 

determinados pela comissão de recebimento, respeitado a ampla defesa e o contraditório.   

 

29. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

29.1 No interesse do Município de Lages, sem que caiba à(s) Participante(s) qualquer 

reclamação ou indenização, poderá(ão) ser: 

a) Adiada a abertura da licitação; 

b) Alteradas as condições do Edital, obedecido o disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e 
Diplomas Complementares; 

29.2As sessões são filmadas e transmitidas ao vivo, via site oficial do Município; 
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30. DA PUBLICIDADE: 

30.1 ATA(S) / ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO  

 Site Oficial da Prefeitura: www.lages.sc.gov.br, no campo apropriado configurado na 
página da disponibilização dos editais; 

 Fly-Transparência; 

30.2 CONTRATOS 

 O termo de contrato no Fly-Transparência com automaticidade a formalização, via site 
Oficial da Prefeitura: www.lages.sc.gov.br; 

 O espelho, na Imprensa Oficial do Município – DOM e/ou imprensa oficial do(s) ente(s) 

detentor(es) do(s) recurso(s) financeiro(s); 

 

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, 08 de dezembro de 2020. 

 

 

 

Vanessa de Oliveira Freitas 

Suplente do Presidente da Comissão de Licitação 

 

 

 

Antônio Cesar Alves de Arruda 

Secretário de Administração e Fazenda 

 

 

 

Eroni Delfes Rodrigues 

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 PERMITENTE e a Empresa ...................., neste ato representada pelo Sr. 

.................................., portador do CPF nº ...............................de ora em diante denominada 

PERMISSIONÁRIA, resolvem celebrar este Contrato, em decorrência do Processo Licitatório nº 

41/2018, correlato à Concorrência Pública nº 03/2018, aberta em .................. e homologada em 

..............., consoante as cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 Outorga de Permissão 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, assim assegurando preços 

justos e normatizados; 

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; 

d) O pagamento dos serviços funerários será efetuado diretamente pelo particular solicitante do 

serviço à permissionária; 

3.2 A primeira parcela da outorga deverá obrigatoriamente ser creditada no ato da assinatura do 

contrato e as demais mensalmente após a primeira parcela; 

3.3 Na hipótese de atraso no pagamento da parcela de outorga, o critério de atualização financeira é o 

IGP-M ou outro que vier a substituí-lo; 

3.4 O não pagamento do valor de outorga ou da parcela de outorga deverá gerar a rescisão da 

permissão da PERMISSIONÁRIA.  

http://www.lages.sc.gov.br/


MUNICÍPIO DE LAGES 
  ESTADO DE SANTA CATARINA 

                                                  SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
                                                              SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

 

20 
 

MUNICÍPIO DE LAGES | ESTADO DE SANTA CATARINA 
Rua BenjaminConstant,13|Fone(0xx49)3019-7405|CEP88501.900|CNPJ-82.777.301/0001-90 

www.lages.sc.gov.br|licita3@lages.sc.gov.br 

20 

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTAMENTO E DA REVISÃO: 

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 A tarifa somente poderá ser revista a pedido de qualquer permissionária 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; 

4.3 O valor da parcela de outorga poderá ser reajustado após doze meses, com base no Índice Geral 

de Preço de Mercado (IGPM) ou outro que vier a substituí-lo; 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA(S) PERMISSIONÁRIA(S): 

5.1 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, e a 

legislação vigente; 

5.2 Assinar e devolver o Contrato em prazo não superior a 15 (quinze) 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; 

5.3 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; 

5.4 Apresentar ao Setor de Fiscalização anualmente, na forma da lei, o balanço e demonstrações 

financeiras do ano anterior; 

5.5 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; 

5.6 Responder pelos danos morais e materiais, causados direta ou indiretamente ao Município e a 

terceiros, durante a execução dos serviços, objeto da Licitação; 

5.7 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; 

5.8 É vedada a subpermissão ou transferência dos serviços da Licitação, exceto o fornecimento de 

flores, que poderá se dar mediante contrato celebrado entre a Permissionária e uma Floricultura; 

5.9 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; 

5.10 Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, ocorra na execução dos 

serviços, ou que possam comprometer a sua qualidade; 

5.11 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; 

5.12 Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, 

seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do Edital; 

5.13 Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis 

do Trabalho e legislação pertinente; 

5.14 Respeitar o rodízio conforme previsto na Lei e nos Decretos, eximindo-se de praticar qualquer 

ato tendente a frustrar a sua sequência; 
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5.15. Obedecer à tarifa e os preços máximos para sua remuneração dos serviços prestados à 

população constantes no decreto Municipal; 

5.16. Os serviços não definidos no edital poderão ser prestados e negociados livremente, desde que 

não se caracterizem abusivos e não configurem cartel ou monopolização; 

5.17 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; 

5.18 Atender as normas e solicitações do Poder Permitente; 

5.19 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; 

5.20 Observar rigorosamente as Normas e Especificações pertinentes ao objeto dos serviços 

prestados que são partes integrantes da licitação; 

5.21 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Poder Permitente, cujas solicitações 

se obriga a atender prontamente; 

5.22 Tratar com urbanidade o público e os fiscais no empenho de funções na fiscalização dos 

serviços; 

5.23 Recolher, mensalmente, ao cofre municipal os valores correspondentes aos tributos incidentes 

sobre suas atividades; 

5.24 Prestar o serviço de forma adequada e observar todas exigências regulamentares, conforme 

artigo 3º, da Lei Municipal n° 3.028/2003; 

5.25 Responsabilizar-se pelo fornecimento de urnas funerárias e transporte a hipossuficientes 

falecidos, mediante o pagamento de tarifa especial fixada pelo Poder Público Municipal, conforme 

parágrafo único do artigo 3º, da Lei Municipal n° 3.028/2003; 

5.26 Nos espaços ou locais onde houver a realização da cerimônia fúnebre do velório, é obrigada a 

afixação do nome completo da pessoa velada, em local de fácil acesso, leitura e visível ao público. O 

descumprimento deste disposto sujeita o infrator à multa de até 20 UFML (Unidade Fiscal do 

Município de Lages). Em caso de reincidência, o poder público poderá cassar a permissão de 

funcionamento do estabelecimento, conforme artigo 3º A, da Lei Municipal n° 3.028/2003; 

5.27 Oferecer o serviço de tanatopraxia, para o preparo do corpo, a ser exercido por profissional 

legalmente habilitado, conforme artigo 4º, da Lei Municipal n° 3.028/2003; 

5.28 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, conforme artigo 7º, da Lei Municipal n° 3.028/2003; 

5.29 Fica vedado às empresas permissionárias o exercício de qualquer atividade estranha ao serviço 

funerário, sendo expressamente proibido efetuar, acobertar ou remunerar o agenciamento de funerais 

de cadáveres, sob pena de aplicação de multa equivalente 50 (cinquenta) UFML. Em caso de 

reincidência poderá ser cancelada a permissão, sem prejuízo da multa, conforme artigo 8º e seu 

parágrafo único, da Lei Municipal n° 3.028/2003; 
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5.30 Manterem estoques com todos os tipos de urnas previstas no regulamento de maneira a oferecer 

todas as opções disponíveis e exigidas pelo Município, conforme artigo 9º da Lei Municipal n° 

3.028/2003; 

5.31 Não dispondo a permissionária do serviço escolhido pelo usuário, porém, constante do 

regulamento, fica obrigado a prestar outro serviço de melhor qualidade que disponha, pelo mesmo 

custo daquele optado inicialmente pelo usuário, conforme parágrafo único do artigo 9º, da Lei 

Municipal n° 3.028/2003; 

5.32 Manter, no mínimo, dois veículos funerários, com idade máxima de fabricação de até 10 (dez) 

anos, em perfeitas condições de uso e trafegabilidade, tanto na condição mecânica como estética, 

observadas as determinações do Código Nacional de Trânsito e deverão, obrigatoriamente, ser 

aprovados em vistoria anual, pelo Poder Público Municipal, que fornecerá um selo de vistoria, 

conforme artigo 10 da Lei Municipal n° 3.028/2003; 

5.33 Estar instaladas em locais apropriados, em perfeitas condições de uso, após vistoriados pelo 

órgão municipal competente, observada a distância mínima de 300 m (trezentos metros) de hospitais 

e casas de saúde, conforme artigo 11 da Lei Municipal n° 3.028/2003; 

5.34 Possuir local apropriado para a preparação do cadáver e ornamentação do ataúde, conforme 

artigo 14 da Lei Municipal n° 3.028/2003; 

5.35 Orientar os usuários quanto à documentação exigida pelos cemitérios, cartórios e registros e 

demais órgãos, necessários para o sepultamento, conforme artigo 15 da Lei Municipal n° 

3.028/2003; 

5.36 Exercer rigoroso controle sobre seus empregados, durante a prestação do serviço e no trato com 

os usuários, no que diz respeito ao acompanhamento moral e funcional, respondendo 

administrativamente pelas infrações que eventualmente cometerem, conforme artigo 16 da Lei 

Municipal n° 3.028/2003; 

5.37 É obrigatório o uso de uniforme e crachás de identificação, devidamente aprovado pelo Poder 

Público Municipal, pelos empregados das permissionárias em atividades que impliquem no contato 

com usuários, conforme parágrafo único do artigo 16, da Lei Municipal n° 3.028/2003; 

5.38 Toda alteração do contrato social das empresas permissionárias deverá ser comunicada ao 

Município sob pena de cancelamento do instrumento de outorga, conforme artigo 19 da Lei 

Municipal n° 3.028/2003; 

5.39 A permissão é intransferível para terceiros, sob qualquer hipótese, conforme inciso II do artigo 

20, da Lei Municipal n° 3.028/2003; 

5.40 A extinção de quaisquer das permissionárias, sua desistência, fusão ou incorporação, durante o 

prazo de outorga da permissão, obrigará a efetivação de nova licitação para o prazo que faltar para o 

seu término, conforme artigo 21 da Lei Municipal n° 3.028/2003; 

5.41 Possuir sede ou filial no Município de Lages, conforme artigo 22 da Lei Municipal n° 

3.028/2003; 

5.42 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,  

5.43 Fornecer  todos os dados e informações  solicitadas  pelo  Permitente,  necessárias  à  avaliação  

do desempenho dos serviços; 

5.44 Contratar, às suas expensas, junto à seguradora de sua livre escolha, seguro contra os riscos 

inerentes à execução do objeto da PERMISSÃO; 

5.45 Todas e quaisquer despesas e/ou custos incorridos pelas LICITANTES em razão da presente 

LICITAÇÃO correrão às suas expensas, sendo de sua exclusiva responsabilidade e risco, ficando o 
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Poder Público isento de qualquer responsabilidade ou ressarcimento, independentemente do 

resultado da LICITAÇÃO; 

5.46 Publicar anualmente, no Órgão Oficial do Poder PERMITENTE, o balanço e as demonstrações 

financeiras, elaborados de acordo com as normas contábeis vigentes no país. 

5.47 A PERMISSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER PERMITENTE relatórios técnicos, 

operacionais e financeiros, mensalmente, até o dia 15 do mês subsequente, relatórios de suas 

atividades no mês anterior, de modo que possam ser avaliados seus serviços, sua eficiência e o 

atendimento público, e com a finalidade de prestar contas acerca da execução dos SERVIÇOS objeto 

do CONTRATO. 

5.48 A CENTRAL DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO disponibilizará Ficha de Avaliação do 

Atendimento e da Qualidade da Prestação dos Serviços Funerários, consoante formulário abaixo, de 

preenchimento facultativo por parte do contratante do serviço, a não disponibilização desta ficha, 

serão aplicadas ao infrator as penalidades cabíveis, sem prejuízo das sanções administrativas. A qual 

será custeada pelo Município de Lages, e deverá ser entregue a fiscalização municipal ou a Secretaria 

Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO PERMITENTE 

6.1 Emitir o Contrato em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da Homologação;  

6.2 Encaminhar o Termo de Contrato ao adjudicatário, em prazo não superior a 30 (trinta) dias 

contados da data da sua emissão; 

6.3 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. 

6.4 Realizar a gestão do contrato através do servidor Juarez Brás de Oliveira – e-mail 

juarez.semmasp@lages.sc.gov.br e a fiscalização do contrato através da servidora Marinês Aparecida 

Roque – e-mail fisco.semmasp@lages.sc.gov.br  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES 
7.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais 

e as previstas em lei ou regulamento, conforme Art. 77 da Lei n.º 8.666/93; 

7.2 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 de 

10% (dez por cento) do fornecimento total, além das medidas legais cabíveis; 

7.3 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; 

7.4 Poderão ser aplicadas notificações e/ou multas contratuais ao Contratado por irregularidades 

cometidas, sem prejuízo de outras sanções cabíveis; 
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7.5 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; 

7.6 Compreende-se por multa contratual o desconto de valores monetários contra a Empresa 

Contratada, em face de irregularidades apontadas; 

7.7 O uso de notificações sobre irregularidades constatadas não exclui a possibilidade de aplicação 

de multa sobre as mesmas; 

7.8 As multas serão independentes e a aplicação de uma não exclui a de outra; 

7.9 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; 

7.10 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; 

7.11 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. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO, INTERVENÇÃO, REVOGAÇÃO E EXTINÇÃO: 

8.1 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; 

8.2 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. 

 

CLÁUSULA NONA – DO INADIMPLEMENTO DA PERMISSIONÁRIA 

9.1 A inexecução total ou parcial do CONTRATO enseja a sua rescisão e a aplicação das 

penalidades nele previstas; 

9.2 Constituem motivos para rescisão do CONTRATO e aplicação de penalidades, sem prejuízo de 

eventual intervenção, os eventos elencados abaixo: 

9.2.1 Paralisação dos SERVIÇOS, ressalvadas as hipóteses admitidas;   

9.2.2 Atraso de qualquer data programada para o início da prestação dos SERVIÇOS;   

9.2.3 Deficiências no desenvolvimento das atividades abrangidas pela PERMISSÃO;   

9.2.4 Prestação de SERVIÇO de forma inadequada ou deficiente;   

9.2.5 Descumprimento de penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos, ou falha da 

PERMISSIONÁRIA em atender a intimações do PODER PERMITENTE no sentido de regularizar a 

prestação do SERVIÇO;   

9.2.6 Condenação da PERMISSIONÁRIA em sentença transitada em julgado por sonegação de 

tributos, inclusive contribuições sociais;   

9.2.7 Falha da PERMISSIONÁRIA em atender à intimação do PODER PERMITENTE para 

apresentar à documentação relativa a regularidade fiscal, no curso da PERMISSÃO; 

9.2.8 Perda das condições econômicas, financeiras, técnicas ou operacionais necessárias para manter 

a adequada prestação do SERVIÇO concedido;   

9.2.9 Situações que ponham em risco o meio ambiente e a segurança de pessoas ou bens;  

9.2.10 Prática de infrações reiteradas, nos termos do CONTRATO, que coloquem em risco a 

segurança dos USUÁRIOS ou a própria existência dos SERVIÇOS; 
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9.2.11 Falha da PERMISSIONÁRIA em efetuar o pagamento de quaisquer valores devidos ao 

PODER PERMITENTE, nos termos do CONTRATO, desde que não sanada pelo pagamento 

integral, ou pela suspensão da sua exigibilidade nos termos da LEGISLAÇÃO APLICÁVEL e do 

CONTRATO; 

9.2.12 Solicitação de autofalência ou requerimento de recuperação judicial pela 

PERMISSIONÁRIA;   

9.2.13 Cobrança de TARIFAS DE SERVIÇOS em valor superior ao permitido em lei; e 

9.2.14 Atraso ou descumprimento de qualquer outra obrigação estabelecida no CONTRATO que 

deva ser observada ou cumprida pela PERMISSIONÁRIA.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 Cabe ao poder Público Municipal, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Meio 

Ambiente, fiscalizar a prestação do serviço funerário e por meio de seus servidores, promover as 

notificações e autuações necessárias, conforme dispositivos da Lei; 

10.2 Para exercício da fiscalização, a PERMISSIONÁRIA obriga-se a manter cadastro  atualizado, 

conferindo livre acesso, por parte do PODER PERMITENTE, a todos os dados, livros, registros e 

documentos relacionados à PERMISSÃO, prestando, a respeito desses, os esclarecimentos que lhe 

forem solicitados, em prazo razoável, estabelecido de comum acordo com a PERMISSIONÁRIA;  

10.3 As atividades de fiscalização do PODER PERMITENTE poderão ser acompanhadas  pela 

PERMISSIONÁRIA, por intermédio de seus representantes especialmente indicados para esta 

finalidade;   

10.4 O PODER PERMITENTE poderá, às suas custas, realizar auditorias ou indicar terceiro para 

fazê-lo, sempre na presença dos representantes da PERMISSIONÁRIA;  

10.5 A PERMISSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER PERMITENTE relatórios técnicos, 

operacionais e financeiros, mensalmente, até o dia 15 do mês subsequente, relatórios de suas 

atividades no mês anterior, de modo que possam ser avaliados seus serviços, sua eficiência e o 

atendimento público, e com a  finalidade de prestar contas acerca da execução dos SERVIÇOS 

objeto do CONTRATO;   

10.6 O PODER PERMITENTE anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a 

PERMISSÃO, determinando à PERMISSIONÁRIA a regularização das faltas ou defeitos 

verificados e emitindo os autos de infração, quando for o caso, nos termos previstos em 

LEGISLAÇÃO e no CONTRATO;   

10.7 A fiscalização da PERMISSÃO, pelo PODER PERMITENTE, não poderá obstruir ou 

prejudicar a exploração normal da PERMISSÃO pela PERMISSIONÁRIA; 

10.8 Caso a PERMISSIONÁRIA não concorde com a decisão do PODER PERMITENTE quanto à 

regularidade da qualidade dos SERVIÇOS prestados, ser-lhe-á facultado o direito de apresentar suas 

razões, no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua intimação; 

10.9 Na hipótese de o PODER PERMITENTE não aceitar as explicações apresentadas pela 

PERMISSIONÁRIA, esta deverá proceder com a adequação dos SERVIÇOS, às suas expensas, sob 

pena de aplicação das sanções administrativas;   

10.10 A fiscalização do PODER PERMITENTE não exime nem diminui a responsabilidade única, 

integral e exclusiva da PERMISSIONÁRIA no âmbito do CONTRATO no que concerne aos 

SERVIÇOS prestados, à sua execução e às consequências e implicações, próximas ou remotas, 

perante o PODER PERMITENTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de 

eventuais irregularidades na execução dos SERVIÇOS não implicará em corresponsabilidade do 

PODER PERMITENTE ou de seus prepostos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DOS 

USUÁRIOS 

11.1 Receber serviço adequado; 

11.2 Receber do poder permitente e da(s) permissionária(s) informações para a defesa de interesses 

individuais ou coletivos; 

11.3 Obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre vários prestadores de serviços, 

observadas as normas do poder permitente;  

11.4 Levar ao conhecimento do poder permitente e da(s) permissionária(s) as irregularidades de que 

tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado; 

11.5 Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela(s) permissionária(s) na 

prestação do serviço; 

11.6 Receber informações relativas ao Serviço Funerário Municipal e sua forma de execução; 

11.7 Receber as orientações necessárias sobre os tipos de serviços disponíveis; 

11.8 Garantir a oferta dos diversos padrões de produtos e materiais; 

11.9 Exercer o direito de petição perante o Poder Público e às permissionárias prestadoras dos 

serviços funerários; 

11.10 Atender aos pedidos de informações dos órgãos competentes para esclarecimentos de questões 

relativas ao serviço prestado; 

11.11 Firmar, quando solicitado, declarações e fornecer documentos relativos ao funeral, assumindo 

a responsabilidade civil e criminal pelo conteúdo dos mesmos; 

11.12 Contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos ou particulares através 

dos quais lhes são prestados os serviços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS BENS REVERSÍVEIS 

12.1 No prazo  de  até  10  (dez)  dias,  contados  do  término  do  Período  de  Transição,  o  PODER 

PERMITENTE e a PERMISSIONÁRIA deverão assinar o Termo de Arrolamento e Transferência de 

Bens Reversíveis, quando então a PERMISSIONÁRIA assumirá a  responsabilidade pela guarda, 

manutenção e vigilância dos BENS REVERSÍVEIS e iniciará a prestação dos SERVIÇOS; 

12.2 Extinta a permissão, retornam ao PODER PERMITENTE todos os bens reversíveis, direitos e 

privilégios transferidos à PERMISSIONÁRIA, conforme previsto neste Projeto Básico e no edital 

licitatório a ele atinente; 

12.3 Para receber os BENS REVERSÍVEIS, o PODER PERMITENTE designará uma comissão de 

recebimento, composta por pelo menos 3 (três) membros, que será competente para lavrar o termo de 

verificação, e, estando conforme, efetuar o recebimento definitivo, mediante a lavratura de termo de 

devolução;   

12.4 Em período compreendido entre o 24º (vigésimo quarto) mês e o 12º (décimo segundo) mês 

anteriores ao advento do termo contratual, o PODER PERMITENTE determinará,  mediante 

notificação com antecedência de no mínimo 5 (cinco) dias, o início do procedimento de vistoria 

prévia dos BENS REVERSÍVEIS para verificar a compatibilidade  de seu estado de conservação, 

com o uso e desgaste natural de tais bens, assegurado à PERMISSIONÁRIA, em qualquer hipótese, 

o direito de acompanhar tal vistoria e instruí-la com laudos técnicos e outras evidências por ela 

reunidas;   

12.5 Concluída a avaliação final dos BENS REVERSÍVEIS, o PODER PERMITENTE poderá  reter 

pagamentos no valor necessário para reparar irregularidades eventualmente verificadas ou determinar 

à PERMISSIONÁRIA que efetue os reparos, às suas expensas, nos prazos determinados pela 

comissão de recebimento, respeitado a ampla defesa e o contraditório.   
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO DIREITO DE RESERVA: 

13.1 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; 

13.2. A PERMISSIONÁRIA 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 QUARTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS 

14.1 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; 

14.2 Os casos omissos serão resolvidos à luz das referidas leis, recorrendo-se à analogia, aos 

costumes e aos princípios gerais do direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

15.1 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 2020. 

 

 

Permissionária  

 

 

 

Permitente  

 

 

 

Visto da PROGEM 
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ANEXO II – PROJETO BÁSICO (ATUALIZADO) 

 
1. INTRODUÇÃO 
 
Tendo em vista a exigência legal, conforme Art. 175 da Constituição Federal de 1988, Incumbe ao Poder 
Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de 
licitação, a prestação de serviços públicos. Também a Lei Orgânica Municipal no Art. 14, diz “Ao Município 
compete: XXII - dispor sobre os serviços funerários” (...), e Lei Municipal nº 3.028 em seu Art. 20, cita: “A 
permissão a que alude o artigo 1º, desta Lei, será outorgada à empresas particulares, mediante prévia 
instauração de processo de licitação pública,(...)”. Com essa base é determinada a realização de licitação 
para a permissão de outorga para empresas prestarem os serviços funerários nos limites territoriais do 
município de Lages, SC, faz-se necessário estudo técnico referente a legalidade da forma de se proceder 
referida licitação, as referências técnicas, o dados geográficos, com informações referentes a demografia do 
município e demais informações necessárias para se definir a modalidade, o tipo e os critérios a serem 
levados em conta para a realização da referida licitação. 
 

O presente estudo visa apresentar os critérios técnicos para a elaboração de edital de licitação, a fim de 
garantir um serviço adequado para a população. 
 
Atualmente o município de Lages conta com a seguinte norma que rege o serviço funerário: 

 
- Lei Municipal nº 3.028 De 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o serviço funerário e dá 
outras providências. (Regulamentada pelo Decreto nº 8.420/2006 nº 8.427/2006). 
 
As demais normas observadas na elaboração do presente estudo são: 
 
- Referência técnica para o funcionamento de estabelecimentos funerários e congêneres, da Agencia 
Nacional de Vigilância Sanitário – ANVISA, de dezembro de 2009, e ou outros atos normativos que vierem a 
substituí-la ou complementá-la; 
 
- RESOLUÇÃO - RDC Nº 33, DE 8 DE JULHO DE 2011 - Legislações – ANVISA, Dispõe sobre o Controle e 
Fiscalização Sanitária do Translado de Restos Mortais Humanos. Essa Resolução revoga a RDC nº 68, de 
10 de outubro de 2007, e ou outros atos normativos que vierem a substituí-la ou complementá-la; 
 
- Resolução do Conselho Municipal do Meio Ambiente – CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005, que dispõe 
sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências, e ou 
outros atos normativos que vierem a substituí-la ou complementá-la. 
 
Com base nas pesquisas se pôde aferir, com um critério objetivo, o valor da outorga a ser paga pelas 
empresas permissionárias, referente a outorga em questão, assim como estabelecer o critério de julgamento 
na maior oferta de proposta financeira, com base no inciso II, do artigo 15, da Lei Federal nº 
8.987/1995, e aferir a melhor proposta em uma licitação, atendendo claramente o interesse da coletividade. 
 
 

2. OBJETO 
 

O objeto deste estudo decorre do EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, que o 
caracteriza como a: 
 
Outorga de permissão de serviços funerários, no Município de Lages, objetivando a 
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 
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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. 
 
 
3. INFORMAÇÕES BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE LAGES/SC 
 
Para iniciar os estudos é importante termos uma ciência exata das condições regionais do município, como 
dados demográficos e geográficos, sua localização e demais informações relevantes. 
Os dados trazidos neste tópico foram obtidos através de informações disponibilizados pelo IBGE. 
 
Lages é um município do estado de Santa Catarina, na região sul do Brasil, faz parte da mesorregião 
(política) e região (geográfica) serrana do estado.  

 
População 

População estimada 2018: 157.743 Habitantes (FONTE IBGE 2018) 
População no último censo (2010): 156.727 Habitantes  
Densidade demográfica (2010): 59,56 hab/km²   
 
Área Do Município 
Bairros: 73 
Área Total: 2.651,40 Km²      
Área Urbana: 222,40 Km² 
Área Rural: 2.429,00 Km² 
 
Coordenadas Geográficas 

Latitude: 27º e 48’ sul         
Longitude: 50º e 20’ oeste                       
Altitude: 916m 
 
Condições Climáticas 
Clima: Subtropical 
Temperatura 
Média: 14,3ºC 
Máxima: 35ºC 
Mínima: -7,4ºC  
Umidade relativa do ar: Média de 79,3% 
Índice pluviométrico: media mensal de 120,00 mm 
Meses de maior calor: Dezembro, Janeiro, Fevereiro e Março 
Meses mais chuvosos: Maio, Junho, Julho e Agosto 
 
 
Economia 

Produto Interno Bruto (PIB 2012) de Lages é de R$ 4.789.392,25 
PIB per capita (2015): R$ 30.172,82 
Percentual das receitas oriundas de fontes externas (2015): 63,6 % 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) (2010): 0,770 
 
Aspectos sociais 

Lages possui uma infra-estrutura moderna e povo hospitaleiro, o que rendeu à cidade o título de 
capital nacional do turismo rural. As fazendas com taipas centenárias atraem visitantes que 
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usufruem o prazer da lida campeira. Em Lages há um sentimento muito forte de amor à própria 
terra. No contato com a população se descobre o carinho e as virtudes do serrano, qualidades que 
se manifestam em suas festas, no artesanato, no folclore regionalista com suas danças, na música 
e na gastronomia, que a torna conhecida em todo país. 
 
Obs: Demais informações podem ser obtidos no site do município www.lages.sc.gov.br . 
 
 

 
 
 
 
4. DIAGNÓSTICO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS ATUALMENTE PRESTADO PELAS 
FUNERÁRIAS NO MUNICIPIO DE LAGES 
 
Os serviços funerários do Município são executados atualmente por oito empresas do ramo 
funerário: 
 
a) Funerária Anjo da Guarda Ltda - ME 
CNPJ: 82.864.455/0001-10 
Endereço: Avenida Marechal Floriano, 1018, Bairro Centro, Lages, SC, CEP: 88501-512. 
Fone: (49) 3224-8137. 
Atividades: Serviços de funerárias; Serviços de somatoconservação; Comércio varejista de outros produtos 
não especificados anteriormente. 
 
b) Funerária Cristo Rei Ltda - ME 
CNPJ: 79.270.161/0001-55 
Endereço: Rua Marechal Deodoro, 442, Térreo, Bairro Centro, Lages, SC, CEP 88501-000. 
Fone: (49) 3229-0000. 

http://www.lages.sc.gov.br/
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Atividades: Serviços de funerárias; Serviços de somatoconservação. 
 
c) Funerária Nossa Senhora Aparecida Ltda - ME 
CNPJ: 75.530.618/0001-62 
Endereço: Rua José Formulo, 57, Subsolo, Bairro Santa Rita, Lages, SC, CEP 88503-075. 
Fone: (49) 3223-2723; (49) 3222-0201. 
Atividades: Serviços de funerárias. 
 
d) Funerária Nossa Senhora do Rosário EIRELI - ME 
CNPJ: 81.624.017/0001-11 
Endereço: Rua São Joaquim, 1238, Bairro Copacabana, Lages, SC, CEP: 88504-012. 
Fone: (49) 3222-7711. 
Atividades: Serviços de funerárias; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; 
Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente; Serviços de cremação. 
 
e) Funerária Santo Anjo Ltda - EPP 
CNPJ: 83.948.745/0001-04 
Endereço: Avenida Marechal Floriano, 1400, Bairro Triângulo, Lages, SC, CEP: 88504-366. 
Fone: (49) 3803-2001. 
Atividades: Serviços de funerárias; Comércio varejista de plantas e flores naturais; Comércio varejista de 
outros produtos não especificados anteriormente; Serviços de somatoconservação; Atividades funerárias e 
serviços relacionados não especificados anteriormente. 
 
f) Michael Antonio Machado - ME (Funerária São José) 
CNPJ: 18.184.620/0001-93 
Endereço: Rua Rainere Castagna, 92, Térreo, Bairro Copacabana, Lages, SC, CEP: 88504-032. 
Fone: (49) 3223-5980. 
Atividades: Serviços de funerárias; Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados 
anteriormente; Serviços de sepultamento; Serviços de somatoconservação. 
 
 
g) Venolo Serviços Funerários Ltda (Funerária São Pedro) 
CNPJ: 03.776.942/0001-54 
Endereço: Benjamin Constant, 238, Bairro Centro, Lages, SC, CEP: 88501-110. 
Fone: (49) 3222-2293. 
Atividades: Serviços de funerárias; Serviços de somatoconservação; Atividades funerárias e serviços 
relacionados não especificados anteriormente. 
 
h) Funerária e Marmoraria Bom Samaritano Ltda. 
CNPJ: 78.896.016/0001-11 
Endereço: Rua Trinta e Um de Março, 1288, Bairro Guarujá, Lages, SC, CEP: 88521-000. 
Fone: (49) 3222-1869. 
Atividades: Serviços de funerárias. 
 
 
5. DADOS HISTÓRICOS DOS REGISTROS DE ÓBITOS LAVRADOS EM CARTÓRIO DO MUNICÍPIO 
 
De acordo com dados informados pelo Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Lages, em 
atendimento a solicitação desta secretaria, obteve-se a relação de registros de óbitos ocorridos no 
município lavrados entre o período de 2014 á 2016, com os seguintes indicadores: 
 
Tabela 01: Número de óbitos registrados no município de Lages-SC 

Ano Óbitos Registrados 

2014 1.528 

2015 1.523 
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2016 1.711 

2017 (IBGE) 1.477 

2018 (IBGE) 1.177 

Total 7.416 

  

Média  - Ano 1.483 

 

 
 
 
 

 
 
Fonte: Dados do IBGE de óbitos ocorridos no ano 2017 e 2018, no lugar do registro – Lages, 
SC. 
 
 
5.1 DADOS DO IBGE DE ÓBITOS OCORRIDOS NO LUGAR DE RESIDÊNCIA DO FALECIDO - LAGES 
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Tabela 02: Número de óbitos ocorridos no lugar de residência do falecido - Lages-SC 
 

Ano Óbitos Ocorridos no Lugar de Residência do Falecido 

2014 1.159 

2015 1.138 

2016 1.243 

2017 1.173 

2018 1.142 

Total 5.855 

  

http://www.lages.sc.gov.br/


MUNICÍPIO DE LAGES 
  ESTADO DE SANTA CATARINA 

                                                  SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
                                                              SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

 

35 
 

MUNICÍPIO DE LAGES | ESTADO DE SANTA CATARINA 
Rua BenjaminConstant,13|Fone(0xx49)3019-7405|CEP88501.900|CNPJ-82.777.301/0001-90 

www.lages.sc.gov.br|licita3@lages.sc.gov.br 

35 

Média  - Ano 1.171 

Fonte: IBGE 
 
 
6. PLANILHA ECONÔMICA FINANCEIRA 
 
Tabela 03: Demonstrativos de receitas 

PLANEJAMENTO DO SERVIÇO FUNERÁRIO EM LAGES – SC 
 Mês Ano 10 Anos 

Estimativas de Óbitos 
dos 

Serviços Sociais 
(carentes), 

22% 

21 256 2.560 

Estimativas de Óbitos 
dos 

Serviços Particulares. 
78% 

76 915 9.150 

Subtotal R$ 292.112,51 R$ 3.520.405,28 R$ 35.204.052,80 

 
Nota: 
- Para realização dos cálculos foi considerado a média de 2014 a 2018 dos dados do IBGE de óbitos 
ocorridos no lugar de residência do falecido - LAGES, SC. 
- Para cálculo da estimativa de obtidos demandantes do serviço social, utiliza-se do índice de incidência da 
pobreza no município de Lages-SC, que é de 21,83%, de acordo com dados do Estudo Técnico nº 99, da 
Associação Transparência Municipal, Autor François E. J. de Bremaeker, ano 2010. 
- Para cálculo da receita estimada (Serviços Sociais) foi considerado o preço médio estimado do Item 01 ao 
Item 03 da tabela constante do Anexo I (A) do Decreto Municipal 8.427/2006 atualizado pelo Decreto 
Municipal 17.736/2019 - R$ 1.111,43 (Item 01: R$ 653,78 + Item 02: R$ 958,88 + Item 03: R$ 1.721,62 = R$  
3.334,28 / 3 = R$ 1.111,43). 
- Para cálculo da receita estimada (Serviços Particulares) foi considerado o preço médio estimado da 
tabela constante do Anexo I (A) do Decreto Municipal 8.427/2006 atualizado pelo Decreto Municipal 
17.736/2019 - R$ 3.536,48 (Item 01: R$ 653,78 + Item 02: R$ 958,88 + Item 03: R$ 1.721,62 + Item 04: R$ 
2.157,48 + Item 05: R$ 3.334,29 + Item 06: R$ 4.336,75 + Item 07: R$ 4.772,61 + Item 08: R$ 6.047,49 + 
Item 09: R$ 7.845,39 = R$  31.828,29 / 9 = R$   3.536,48). 
- Somente para comparação: Plano Funerário (BRONZE) o mais vendido pelo Cemitério Parque da Saudade 
tem o valor de R$ 4.320,00. 
 
Convém ressaltar A POLÍTICA TARIFÁRIA: AS PERMISSIONÁRIAS serão remuneradas através  de  
pagamento  efetuado diretamente  pelo  contratante  dos  serviços, cujos preços máximos 
obedecerão rigorosamente os previstos na tabela constante do Anexo I e II do Decreto Municipal 
8.427/2006, assegurando preços justos e normatizados. 
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. 
 
6.1. DO PRAZO PARA A PERMISSÃO E DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DAS RECEITAS E DESPESAS 
 
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. 
 
Tabela 04: Demonstrativo Financeiro das Receitas e Despesas 
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Descrição Mês Ano 10 Anos 

Subtotal Receitas R$ 292.112,51 R$ 3.520.405,28 R$ 35.204.052,80 

Empresa Optante pelo 
Simples Nacional - 
13,5% 

R$ 32.241,04 R$ 386.892,48 R$ 3.868.924,80 

Subtotal das Deduções R$ 32.241,04 R$ 386.892,48 R$ 3.868.924,80 

Despesas Serviços 
Funerários 

R$ 188.562,89 R$ 2.262.754,48 R$ 22.503.344,80 

Receita Líquida R$ 71.308,58 R$ 870.758,32 R$ 8.831.783,20 

 

Tendo em vista que a quantidade de empresas que obterão a outorga para a exploração dos serviços 

funerários, caso sagrem-se vencedoras no certame licitatório a ser realizado futuramente é de 05 

(cinco) empresas, tem-se que a receita bruta total de 12 meses poderá ser de R$ 3.520.405,28 (para 

05 empresas),  resolução: 3.520.405,28 / 5 = 704.081,06, a receita bruta total de 12 meses para 

cada empresa poderá ser de R$ 704.081,06. Vejamos: 

 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: 96.03-3-04 - Serviços de 

funerárias 

 

Com base na Tabela CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) Completa, 

disponível no site contabilizei.com.br. 

 

Código 

CNAE 

Descrição do 

CNAE 

Tipo de Atividade 

Econômica 

O CNAE está no 

Simples? 

Anexo Simples 

Nacional 

9603-3/04 Serviços de 

funerárias 

Serviços Sim III 

 

ANEXO III DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 

 

(Vigência: 01/01/2018) 

 

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas de locação de bens móveis e de prestação de 

serviços não relacionados no § 5º-C do art. 18 desta Lei Complementar 

 
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) Alíquota Valor a Deduzir (em R$) 

1a Faixa Até 180.000,00 6,00% – 

2a Faixa De 180.000,01 a 360.000,00 11,20% 9.360,00 

3a Faixa De 360.000,01 a 720.000,00 13,50% 17.640,00 

4a Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00 16,00% 35.640,00 

5a Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 21,00% 125.640,00 

6a Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 33,00% 648.000,00 

  

Então, a receita bruta total de 12 meses para cada empresa poderá ser de R$ 704.081,06, está 

na 3ª Faixa - De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00, Alíquota 13,50%, Valor a Deduzir em R$ 

17.640,00 para cada empresa. 
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Alíquota:efetiva 

A alíquota a ser paga dependerá de um cálculo que leva em consideração a receita bruta acumulada 

nos doze meses anteriores e o desconto fixo. O resultado desse novo cálculo foi denominado alíquota 

efetiva. Veja: 

 

Rbt12: receita bruta acumulada nos dozes meses anteriores.  

Aliq.: alíquota nominal de acordo com os Anexos I a V.  

PD: parcela a deduzir de acordo com os Anexos I a V. 

 

(Rbt12 x Alíquota) - PD 

Rbt12 

Aplicação da fórmula: 

(Rbt12 x Alíquota) - PD 

Rbt12 

(704.081,06 x 13,50%) - 17.640,00 

704.081,06 

 

= (704.081,06 x 13,50%) - 17.640,00 / 704.081,06 = 95.050,94 - 17.640,00 / 704.081,06 = 77.410,94 

/ 704.081,06 = 0,1099 x 100 = 10,99% 

 

Multiplicar o faturamento mensal pela alíquota encontrada: 

 

= 704.081,06 / 12 = 58.673,42 x 10,99% = R$ 6.448,21 = (5 x 6.448,21 = R$ 32.241,04) 
 
Tabela 05: Demonstrativo de previsão de despesas a serem realizadas durante a totalidade do período 
da permissão - 10 (dez) anos 
 

DESPESAS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 

1. DESPESAS COM PESSOAL 

Descrição Mês Ano 10 Anos 

Agente Funerário R$ 1.391,04 R$ 16.692,48 R$ 166.924,80 

Agente Funerário R$ 1.391,04 R$ 16.692,48 R$ 166.924,80 

Motorista R$ 1.667,76 R$ 20.013,12 R$ 200.131,20 

Recepcionista R$ 1.329,66 R$ 15.955,92 R$ 159.559,20 

Agente Funerário – 

Tanatopraxista 
R$ 1.391,04 R$ 16.692,48 R$ 166.924,80 

Sobreaviso R$ 3.911,20 R$ 46.934,40 R$ 469.344,00 

Adicional de insalubridade grau 

máximo é de 40% (3) 
R$ 1.254,00 R$ 15.048,00 R$ 150.480,00 

Encargos Sociais 71,47% R$ 8.816,36 R$ 105.796,32 R$ 1.057.963,20 

Vale Transporte com 4 passagens 
por dia para 5 empregados 

R$ 1.786,40 R$ 21.436,80 R$ 214.368,00 

Desconto do vale-transporte 6% -R$ 430,23 -R$ 5.162,76 -R$ 51.627,60 

Subtotal Despesas Com 
Pessoal 

R$ 22.508,27 R$ 270.099,24 R$ 2.700.992,40 
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2. DESPESAS DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS 

Descrição Mês Ano 10 Anos 

Veículos (2)  R$ 833,34 R$ 10.000,08 R$ 100.000,80 

Gasolina R$ 899,80 R$ 10.797,60 R$ 107.976,00 

Graxa R$ 34,62 R$ 415,44 R$ 4.154,40 

Pneus R$ 206,67 R$ 2.480,04 R$ 24.800,40 

Manutenção Mecânica R$ 900,00 R$ 10.800,00 R$ 108.000,00 

Depreciação (25%) R$ 596,00 R$ 7.152,00 R$ 71.520,00 

Seguro R$ 316,67 R$ 3.800,04 R$ 38.000,40 

IPVA/DPVAT R$ 146,67 R$ 1.760,04 R$ 17.600,40 

Subtotal Despesas de  
Veículos Funerários 

R$ 3.933,77 R$ 47.205,24 R$ 472.052,40 

 

3. DESPESAS COM ESTRUTURA FÍSICA (Sede ou Filial) 

Descrição Mês Ano 10 Anos 

Aluguel de Imóvel R$ 1.800,00 R$ 21.600,00 R$ 216.000,00 

IPTU R$ 37,50 R$ 450,00 R$ 4.500,00 

Tarifa Coleta de Lixo R$ 25,00 R$ 300,00 R$ 3.000,00 

Limpeza e Conservação R$ 300,00 R$ 3.600,00 R$ 36.000,00 

Impressos e Material de 

Expediente 
R$ 200,00 R$ 2.400,00 R$ 24.000,00 

Água R$ 300,00 R$ 3.600,00 R$ 36.000,00 

Luz (Energia) R$ 300,00 R$ 3.600,00 R$ 36.000,00 

Telefone e Internet R$ 250,00 R$ 3.000,00 R$ 30.000,00 

Alvará de Localização e 

Funcionamento 
R$ 44,17 R$ 530,00 R$ 5.300,00 

Estoques de Mercadorias R$ 6.190,56 R$ 74.286,72 R$ 742.867,20 

Subtotal Despesas Com 
Estrutura Física 

R$ 9.447,23 R$ 113.366,72 R$ 1.133.667,20 

 

4. DESPESAS COM CENTRAL DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO 

Descrição Mês Ano 10 Anos 

Aluguel de Imóvel R$ 6.000,00 R$ 72.000,00 R$ 720.000,00 

IPTU R$ 75,00 R$ 900,00 R$ 9.000,00 

Tarifa Coleta de Lixo R$ 25,00 R$ 300,00 R$ 3.000,00 

Limpeza e Conservação R$ 433,00 R$ 5.196,00 R$ 51.960,00 

Impressos e Material de 
Expediente 

R$ 350,00 R$ 4.200,00 R$ 42.000,00 

Água R$ 250,00 R$ 3.000,00 R$ 30.000,00 

Luz (Energia) R$ 450,00 R$ 5.400,00 R$ 54.000,00 

Mensalidade Tele-Atendimento R$ 100,00 R$ 1.200,00 R$ 12.000,00 

Tarifa Tele-Atendimento 
Oriunda de Telefone Fixo 

R$ 10,14 R$ 121,68 R$ 1.216,80 

Tarifa Tele-Atendimento 
Oriunda de Telefone Celular 

R$ 23,40 R$ 280,80 R$ 2.808,00 

Telefone e Internet R$ 250,00 R$ 3.000,00 R$ 30.000,00 
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Computadores (5) R$ 537,50 R$ 6.450,00 R$ 6.450,00 

Impressora Multifuncional 
Laserjet  (1) 

R$ 100,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 

Mesas, Arquivos e Cadeiras 
(5) 

R$ 512,50 R$ 6.150,00 R$ 6.150,00 

Subtotal Despesas Com 
Central de Atendimento 
Funerário 

R$ 9.116,54 R$ 109.398,48 R$ 969.784,80 

 

Subtotal Despesas Com 
Central de Atendimento 
Funerário (Subtotal dividido 
por 5) 

9.116,54 / 5  

=   

R$ 1.823,31 

109.398,48 / 5 

=   

R$ 21.879,70 

969.784,80 / 5 

=   

R$ 193.956,96 

Obs.: A Central de Atendimento Funerário está rateada por 5 funerárias. 
 

TOTAL DAS DESPESAS 

Descrição Mês Ano 10 Anos 

(Total Item 1 + Total Item 2 + Total Item 3) R$ 35.889,27 R$ 430.671,20 R$ 4.306.712,00 

 

Total Geral 
5 X (Total Itens 1, 2, 3) + Total 

Item 4 
R$ 188.562,89 R$ 2.262.754,48 R$ 22.503.344,80 

 
 
 

Tabela: Fluxo de Caixa (GLOBAL) 

FLUXO DE CAIXA 

ANO RECEITA OUTORGA CUSTOS TRIBUTOS CAIXA SALDO 

 
Total R$ R$ R$ Total R$ 

Saldo Anual 

R$ 

Total 

Acumulado 

R$ 

1 3.520.405,28  685.806,00   2.262.754,48   386.892,48   184.952,32   184.952,32  

2 3.520.405,28  685.806,00   2.248.954,48   386.892,48   198.752,32   383.704,64  

3 3.520.405,28   2.248.954,48   386.892,48   884.558,32  1.268.262,96  

4 3.520.405,28   2.248.954,48   386.892,48   884.558,32  2.152.821,28  

5 3.520.405,28   2.248.954,48   386.892,48   884.558,32  3.037.379,60  

6 3.520.405,28   2.248.954,48   386.892,48   884.558,32  3.921.937,92  

7 3.520.405,28   2.248.954,48   386.892,48   884.558,32  4.806.496,24  

8 3.520.405,28   2.248.954,48   386.892,48   884.558,32  5.691.054,56  

9 3.520.405,28   2.248.954,48   386.892,48   884.558,32  6.575.612,88  

10 3.520.405,28   2.248.954,48   386.892,48   884.558,32  7.460.171,20  

TOTAIS 35.204.052,80 1.371.612,00 22.503.344,80 3.868.924,80  7.460.171,20 21,19% 
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PERCENTUAL 100% 3,90% 63,92% 10,99% 21,19%  

 

 

Tabela: Fluxo de Caixa (POR FUNERÁRIA) 

FLUXO DE CAIXA 

ANO RECEITA OUTORGA CUSTOS TRIBUTOS CAIXA SALDO 

 
Total R$ R$ R$ Total R$ 

Saldo Anual 

R$ 

Total 

Acumulado 

R$ 

1 704.081,06 137.161,20 452.550,90 77.378,50  36.990,46   36.990,46  

2 704.081,06 137.161,20 449.790,90 77.378,50  39.750,46   76.740,92  

3 704.081,06  449.790,90 77.378,50  176.911,66   253.652,58  

4 704.081,06  449.790,90 77.378,50  176.911,66   430.564,24  

5 704.081,06  449.790,90 77.378,50  176.911,66   607.475,90  

6 704.081,06  449.790,90 77.378,50  176.911,66   784.387,56  

7 704.081,06  449.790,90 77.378,50  176.911,66   961.299,22  

8 704.081,06  449.790,90 77.378,50  176.911,66  1.138.210,88  

9 704.081,06  449.790,90 77.378,50  176.911,66  1.315.122,54  

10 704.081,06  449.790,90 77.378,50  176.911,66  1.492.034,20  

TOTAIS 7.040.810,60 274.322,40 4.500.669,00  773.785,00  1.492.034,20 4,24% 

PERCENTUAL 20% 0,78% 12,78% 2,20% 4,24%  
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Convém destacar que as PERMISSIONÁRIAS serão remuneradas através de 2 fontes de receita: 

serão remuneradas através de pagamento efetuado diretamente pelo contratante  dos serviços, cujos 

preços máximos obedecerão rigorosamente os previstos na tabela constante do Anexo I e II do 

Decreto Municipal 8.427/2006, assegurando preços justos e normatizados. 

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. 

E considerando que a viabilidade de um empreendimento não depende apenas dos seus aspectos 

econômicos e  financeiros,  mas,  sobretudo  da  capacidade  de  gestão  dos  empreendedores. 
 
 
7. MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 
Para fins de levantamento da estimativa das despesas decorrentes dos investimentos a serem feitos, bem 
como da expectativa de arrecadação no período, esclarecemos que a memória de cálculo de todos os 
valores pode ser obtida, conforme a estratégia de ação da licitante interessada. 
Estes dados devem ser agrupados de maneira a espelhar estimativa de faturamento bruto da permissão e 
impacto do valor dos investimentos, contemplando a meta física a ser alcançada e os valores financeiros 
correspondentes, compondo, assim, o orçamento global do projeto. 
A previsão da despesa e da receita obtidas com a contratação dos serviços objeto da licitação deve levar em 
conta o período contratual de 10 (dez) anos. 
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8. DESPESAS DO MUNICÍPIO COM CENTRAL DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO 
 
Nos termos do art. 7º da Lei Municipal 3.028/2003: 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. 
 
Tabela 05: Demonstrativo de previsão de despesas do município com central de atendimento 
funerário a serem realizadas durante a totalidade do período da permissão - 10 (dez) anos 
 

1. DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO 

Descrição Mês Ano 10 Anos 

Fiscal de Serviços Públicos R$ 1.303,93 R$ 15.647,16 R$ 156.471,60 

Fiscal de Serviços Públicos R$ 1.303,93 R$ 15.647,16 R$ 156.471,60 

Fiscal de Serviços Públicos R$ 1.303,93 R$ 15.647,16 R$ 156.471,60 

Vale Alimentação (3)  R$ 564,00 R$ 6.768,00 R$ 67.680,00 

Produtividade (3) R$ 5.867,70 R$ 70.412,40 R$ 704.124,00 

Férias Funcionários (3) R$ 271,65 R$ 3.259,80 R$ 32.598,00 

13º Salário de Funcionários (3) R$ 814,96 R$ 9.779,52 R$ 97.795,20 

Subtotal Despesas Com 
Fiscalização 

R$ 11.430,10 R$ 137.161,20 R$ 1.371.612,00 

 

TOTAL DAS DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO 

Descrição Mês Ano 10 Anos 

Total Geral R$ 11.430,10 R$ 137.161,20 R$ 1.371.612,00 

 

Total Geral Dividido por 
5 

R$ 2.286,02 R$ 27.432,24 R$ 274.322,40 

 
Tendo em vista que a quantidade de empresas que obterão a outorga para a exploração dos serviços 
funerários, caso sagrem-se vencedoras no certame licitatório a ser realizado futuramente é de 05 
(cinco) empresas, tem-se que o valor da outorga, mínimo para cada empresa deve ser de pelo menos 
R$ 274.322,40, correspondentes a 0,78%, sobre a projeção de receita global (R$ 35.204.052,80) de 10 
anos. 
 
 
9. JUSTIFICATIVA 
 
Além da exigência constitucional para a realização de licitação dos serviços funerários, corroborada tanto 
pela Lei Federal de Concessões e Permissões (Lei 8987/95) como pela Lei Orgânica do Município de Lages 
e Lei Municipal nº 3.028/2003. 
Justifica-se a pertinência e relevância da presente permissão 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. 
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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. 
 

 

10. ATIVIDADES DO SERVIÇO FUNERÁRIO 
 
10.1. São consideradas atividades obrigatórias: 
a) A venda de ataúdes; 
b) Transporte de cadáveres; 
c) Preparação do corpo e; 
d) Serviço de tanatopraxia. 
 
10.1.1. 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.  
 
10.2. 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. 
 
 
11. 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. 
 
 

12. 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 Permissionária 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 
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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. 
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. 
 
 
13. 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; 
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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. 
 
 
14. 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; 
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. 
 
 
15. AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO E DA QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
FUNERÁRIOS 
 
15.1 A revogação da permissão por parte do poder público poderá ocorrer a qualquer tempo, a bem do 
serviço público, mediante apuração dos fatos que configurarem infração as normas legais e/ou avaliação de 
qualidade, assegurada ampla defesa no procedimento administrativo, conforme o artigo 23 da lei Municipal 
3.028/2003. 
15.2 A PERMISSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER PERMITENTE relatórios técnicos, operacionais e 
financeiros, mensalmente, até o dia 15 do mês subsequente, relatórios de suas atividades no mês anterior, 
de modo que possam ser avaliados seus serviços, sua eficiência e o atendimento público, e com a  finalidade 
de prestar contas acerca da execução dos SERVIÇOS objeto do CONTRATO. 
15.3 A CENTRAL DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO disponibilizará Ficha de Avaliação do Atendimento e da 
Qualidade da Prestação dos Serviços Funerários, consoante formulário abaixo, de preenchimento facultativo 
por parte do contratante do serviço, a não disponibilização desta ficha, serão aplicadas ao infrator as 
penalidades cabíveis, sem prejuízo das sanções administrativas. A qual será custeada pelo Município de 
Lages, e deverá ser entregue a fiscalização municipal ou a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Meio 
Ambiente. 
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====================================================================== 
 
FICHA DE AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO E DA QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
FUNERÁRIOS NO MUNICÍPIO DE LAGES 
 
Declarante:................................................................................................................................ 
Endereço:.................................................................................................................................. 
Município................................................................Telefone:................................................... 
Nome do(a) falecido(a): ........................................................................................................... 
Grau de parentesco em relação ao falecido: ......................................................................... 
Funerária que prestou o atendimento:................................................................................... 
 

1) Quando chegou à Central Funerária, o atendente da funerária mostrou-lhe todas as 
urnas (caixões), tabeladas, não tabeladas e gratuitas (isentas)? 
 

(  ) sim, mostrou todas (  ) não, mostrou apenas as não tabeladas 
 
2) Você escolheu a urna do grupo tabelado ou do não tabelado? 
 

(  ) tabelados (  ) não tabelados  
 
3) Se você escolheu uma urna não tabelada, por que? 
 

(  ) escolha minha (  ) as tabeladas são fracas e de baixa qualidade 
(  ) por total insistência do agente funerário 
(  ) mostraram-me apenas os caixões não tabelados 
 
4) Se você escolheu uma urna tabelada, como você avalia a mesma? 
 

(  ) forte e de boa qualidade (  ) razoável (  ) fraca e de baixa qualidade 
 
 
5) O atendente da funerária mostrou-lhe a tabela de produtos avulsos, com seus preços 
constantes? (vestuário, aplicação de formol, etc...) 
 

(  ) Sim (  ) Não 
 
6) A funerária emitiu a Nota Fiscal ou recibo da prestação do serviço? 
 

(  ) Nota Fiscal (  ) recibo (  ) nenhum dos dois 
(  ) Emitiu nota fiscal, mas o valor da nota fiscal é menor do que o valor cobrado 
 
7) Qual o valor total pago pelo funeral? 
 
R$ .......................(..............................................................................................................) 
 
8) Quais foram as formas de pagamento oferecidas pela funerária? 
 

(  ) à vista (  ) cheque pré-datado (  ) parcelado (  ) boleto (  ) promissória (  ) outros 
 

9) As formas de pagamento oferecidas estavam dentro de suas condições, no momento? 
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(  ) sim (  ) não? Por que:................................................................................................... 
..................................................................................................................................................
.. 
 
10) Você foi bem atendido e recebeu todas as informações do atendente da Central 
Funerária? 
 

(  ) Sim, bem atendido (  ) Deixou a desejar (  ) Mal atendido 
 
11) Você foi bem atendido pela empresa funerária? 
 

(  ) Sim, bem atendido (  ) Deixou a desejar (  ) Mal atendido 
 
12) Como você avalia o atual sistema funerário em Lages? 
 

(  ) muito bom (  ) bom (  ) regular (  ) ruim 
 

13) Se quiser, descreva aqui suas sugestões ou reclamações quanto ao serviço 
prestado: 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

DECLARO que as informações por mim prestadas e transcritas para esta Ficha são 
expressão da verdade. Para tanto, assino a presente. 
 

Lages, _______ de _________________ de __________. 
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura 

 
Observação: Esta ficha deverá ser entregue a fiscalização municipal ou a Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos e Meio Ambiente. 
 
====================================================================== 
 
16. DAS SITUAÇÕES FÁTICAS EM QUE SE CONFIGURA INFRAÇÃO AO CONTRATO 
 

Conforme legislação, Lei Municipal nº 3.028 De 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o 

serviço funerário e dá outras providências. Onde reza: 

 
Art. 18.  O poder público municipal quando da inobservância das obrigações e deveres 

previstos nesta Lei e/ou atos regulamentares, determinará as seguintes sanções, a que se 

sujeitará a permissionária infratora, aplicadas separadas ou cumulativamente, 

independentemente de outras de caráter civis ou penais: 
I - advertência por escrito, em que a infratora será notificada para fazer cessar a 

irregularidade sob pena de imposição de multa no valor de 50 UFML, a qual será 

sucessivamente dobrada a cada infração independente da sua tipificação e outras sanções 

previstas nesta Lei; 

II - suspensão da atividade por quinze dias, ou até a correção da irregularidade; 
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III - cancelamento do termo de permissão e do alvará de localização; 

IV - apreensão de artigos e materiais utilizados pelos infratores, liberáveis mediante o 

pagamento de multa, bem como, o bloqueio de novas liberações enquanto o débito persistir; 

V - aplicação de outras penalidades, a serem definidas no regulamento. 

 

 

 

 

16.1. Tabela de Multas Aplicáveis às Permissionária do Serviço Funerário do Município de 

Lages: 

 

ITEM MOTIVO/SANÇÃO VALOR EM 

UFML 

1 Por exercer atividade estranha ao serviço funerário no local da empresa 50 

2 Por desrespeitar a fiscalização 50 

3 Por preposto ou funcionário não tratar com polidez e civilidade usuários e o 

público 
50 

4 Por não colocar a tabela de tarifas em local visível ao público 50 

5 Por não apresentar veículo sinal ou inscrição que identifique a empresa funerária 50 

6 Por deixar de apresentar o(s) veículo(s) na execução do(s) serviços funerários em 

perfeito estado de conservação e limpeza 
50 

7 Por utilizar-se de veículo destinado ao transporte de cadáveres em outras 

finalidades 
50 

8 Por não  facilitar o exercício da  fiscalização pelo Poder Permitente ou não fornecer 

os elementos contábeis à fiscalização 
50 

9 Por não cumprir ordens de serviços do Poder Permitente 50 

10 Por não fornecer ao Poder Permitente, na periodicidade de  tempo determinada, 

relatórios e informações a respeito dos serviços prestados 
50 

11 Por não manter os veículos da frota e instalações adequadas às exigências da 
demanda 

50 

12 Por não orientar os usuários quanto à documentação exigida pelos cemitérios, 

cartórios, registros e demais órgãos, necessários para o sepultamento 
50 

13 Por exercer atividade estranha ao serviço funerário previsto na Lei e sua 
regulamentação 

50 

14 Por efetuar, acobertar ou remunerar o agenciamento de funerais   50 

15 Por paralisar os serviços funerários 50 

 
 

16.2. Sanções Administrativas  

  

1. A falta de cumprimento, por parte da PERMISSIONÁRIA, de qualquer cláusula ou condição do 
CONTRATO e demais normas técnicas pertinentes, sem prejuízo do disposto nas demais cláusulas do 

CONTRATO, ensejará a aplicação das seguintes sanções, isolada ou cumulativamente, nos termos da 

legislação aplicável:   

1.1. Advertência.   
1.2. Multa.   

1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Pública Municipal por prazo não superior a 2 (dois) anos.   
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1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 

1.5. Caducidade do CONTRATO.   

2. As penalidades previstas nesta Cláusula serão aplicadas pelo PODER PERMITENTE de acordo com a 
gravidade da infração, observado o princípio da razoabilidade.   

3. A penalidade de advertência imporá à PERMISSIONÁRIA o dever de cumprir, no prazo estabelecido, as 

obrigações contratuais em que esteja inadimplente.   

4. Sem prejuízo das demais sanções de multa ou parâmetros para tais sanções  estabelecidos no CONTRATO, 
a PERMISSIONÁRIA se sujeitará às seguintes sanções pecuniárias:   

4.1. Por impedir ou obstar a fiscalização pelo PODER PERMITENTE, multa, por infração, de 50 UFML;   

4.2. Pela suspensão injustificada dos SERVIÇOS FUNERÁRIOS, multa, por infração, de 50 UFML;   
4.3. Por descumprimento dos demais encargos da PERMISSIONÁRIA, não abrangidos nas alíneas anteriores 

multa, por infração, correspondente a 50 UFML.   

5. O não pagamento de qualquer multa fixada pelo PODER PERMITENTE implicará a incidência de 
correção monetária e juros de 1% ao mês pro rata die, até o limite máximo admitido em lei.   

5.1. As multas deverão ser recolhidas junto à Secretaria Municipal de Fazenda no prazo de 03 (três) dias 

úteis, contados do recebimento da notificação da decisão.  

6. As multas previstas nesta Cláusula serão aplicadas sem prejuízo da caracterização das hipóteses de 
intervenção ou declaração de caducidade previstas no CONTRATO.   

7. A aplicação de multas à PERMISSIONÁRIA não a isenta do dever de ressarcir os danos eventualmente 

causados ao PODER PERMITENTE.   
8. No prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação da penalidade, a PERMISSIONÁRIA 

poderá apresentar sua defesa que deverá, necessariamente, ser apreciada pelo PODER  PERMITENTE, 

sendo vedada qualquer anotação nos registros da PERMISSIONÁRIA enquanto não houver a decisão final 

sobre a procedência da autuação.   
9. O PODER PERMITENTE notificará a PERMISSIONÁRIA da decisão proferida em face da defesa 

apresentada, cabendo à PERMISSIONÁRIA recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento 

da notificação.   
10. Confirmada a infração após o julgamento do recurso previsto, a PERMISSIONÁRIA será notificada a 

respeito, devendo a penalidade ser imposta em observância ao seguinte:   

10.1. No caso de advertência, será anotada nos registros da PERMISSIONÁRIA junto ao PODER 
PERMITENTE;   

10.2. Em caso de multa pecuniária, a PERMISSIONÁRIA deverá efetuar o pagamento dentro do prazo de 3 

(três) dias, contados do recebimento da notificação da decisão.  

10.3. O não pagamento de qualquer multa fixada pelo PODER PERMITENTE implicará a incidência de 
correção monetária e juros de 1% ao mês pro rata die, até o limite máximo admitido em lei. 

11. O simples pagamento da multa não eximirá a PERMISSIONÁRIA da obrigação de sanar a falha ou 

irregularidade a que deu origem. 
12. As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas previstas no CONTRATO reverterão ao 

MUNICÍPIO. 

13. As sanções previstas nesta cláusula podem cumular-se e não excluem a possibilidade de rescisão do 
contrato.   

14. A aplicação das penalidades previstas no CONTRATO e a sua execução não prejudicam a aplicação das 

penas cominadas, para o mesmo fato, pela legislação aplicável.   

 
 
17. 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 
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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; 

c) 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, Referência técnica para 
o funcionamento de estabelecimentos funerários e congêneres da ANVISA, e demais 
anexos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lages.sc.gov.br/


MUNICÍPIO DE LAGES 
  ESTADO DE SANTA CATARINA 

                                                  SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
                                                              SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

 

51 
 

MUNICÍPIO DE LAGES | ESTADO DE SANTA CATARINA 
Rua BenjaminConstant,13|Fone(0xx49)3019-7405|CEP88501.900|CNPJ-82.777.301/0001-90 

www.lages.sc.gov.br|licita3@lages.sc.gov.br 

51 

LEI Nº 3.028 De 29 de dezembro de 2003 

(Regulamentada pelo Decreto nº 8.420/2006 nº 8.427/2006) 
 

DISPÕE SOBRE O SERVIÇO FUNERÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
Faço saber a todos os habitantes do Município de Lages, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a 

seguinte, LEI: 

 

Art 1º. O Serviço Funerário de caráter público, será exercido mediante permissão, consistindo na prestação de 
serviços ligados à organização e a realização de funerais, mediante a cobrança de tarifas. 

 

Art. 2º. São consideradas atividades integrantes do serviço funerário: 
 

a) venda de ataúdes; 

b) transporte de cadáveres; 
c) aluguel de altares e mesas; 

d) locação de banquetas, castiçais, velas e paramentos afins; 

e) preparação de cadáveres; 

f) orientação sobre a obtenção de certidão de óbito e documentos para funerais; 
g) confecção de coroas de flores; 

h) ornamentação de flores sobre o cadáver; 

i) transporte de cadáveres humanos exumados; 
j) aluguel de casa ou capela mortuárias. 

 

Art. 3º. As empresas permissionárias, durante o prazo de vigência da permissão, se obrigam a prestar o serviço 

de forma adequada e observar todas exigências regulamentares. 
 

Parágrafo único - As permissionárias se responsabilizarão pelo fornecimento de urnas funerárias e transporte a 

hipossuficientes falecidos, mediante o pagamento de tarifa especial fixada pelo Poder Público Municipal. 
 

Art. 3º A - Nos espaços ou locais onde houver a realização da cerimônia fúnebre do velório, é obrigada a 

afixação do nome completo da pessoa velada, em local de fácil acesso, leitura e visível ao público. 

 

§ 1º O local indicado no caput deste artigo ficará, de preferência, na entrada do cemitério, sepulcro, 

funerária, capela mortuária, igreja ou qualquer outro órgão ou ambiente em que se realizar o velório. 

 

§ 2º Se houver a realização de mais de uma cerimônia fúnebre, será obrigada a identificação do número ou 

outro signo diferenciador da capela mortuária, junto do nome completo da pessoa velada. 

 

§ 3º O disposto no parágrafo anterior aplica-se nos casos em que houver mais de uma capela mortuária no 

local. (Redação acrescida pela Lei nº 3.757/2011) 

 

Art. 3º B - O descumprimento do disposto no artigo anterior sujeita o infrator à multa de até 20 UFML 

(Unidade Fiscal do Município de Lages). 

 

Parágrafo Único - Em caso de reincidência, o poder público poderá cassar a permissão de funcionamento 

do estabelecimento. (Redação acrescida pela Lei nº 3.757/2011) 

 

Art. 4º.  As empresas funerárias permissionárias são obrigadas a oferecer o serviço de tanatopraxia, para o 
preparo do corpo, a ser exercido por profissional legalmente habilitado. 
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Art. 5º.  Os serviços funerários, dentro do Município, somente serão prestados pelas empresas 

permissionárias, ficando expressamente proibido que empresas funerárias com base em outras unidades 
municipais exerçam atividades concorrentes, exceto nas situações em que o óbito tenha ocorrido em Lages e a 

família opte em efetuar o sepultamento em outra cidade. 

Art. 6º.  Cabe ao Poder Público Municipal, através da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos, a 
administração e fiscalização do serviço funerário do Município, cabendo-lhe dentre outras atribuições: 

 

I - elaborar proposta de tarifas e suas atualizações a ser submetida ao Chefe do Poder Executivo; 

 
II - elaborar regulamento contendo normas sobre o funcionamento do serviço; 

  

III - acompanhar as planilhas de custos que deverão ser apresentadas periodicamente. 
 

Art. 7º.  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 
eqüitativa 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. 

 
§ 1º - O órgão fiscalizador fará constar no regulamento o número de identificação de cada funerária, o 

funcionamento do rodízio e os demais itens relativamente a Central de Atendimento a que alude o caput deste 

artigo. 
 

§ 2º. Os serviços prestados a hipossuficientes, referidos no parágrafo único do artigo 3º desta Lei, serão 

efetuados pelo mesmo sistema de rodízio previsto para os demais serviços. 

 
Art. 8º.  Fica vedado às empresas permissionárias o exercício de qualquer atividade estranha ao serviço 

funerário, sendo expressamente proibido efetuar, acobertar ou remunerar o agenciamento de funerais de 

cadáveres, sob pena de aplicação de multa equivalente 50 (cinqüenta) UFML. 
 

Parágrafo Único - Em caso de reincidência poderá ser cancelada a permissão, sem prejuízo da multa prevista 

no caput. 
 

Art. 9º.  As empresas permissionárias são obrigadas a manterem estoques com todos os tipos de urnas 

previstas no regulamento de maneira a oferecer todas as opções disponíveis e exigidas pelo Município. 

 
Parágrafo único - Não dispondo a permissionária do serviço escolhido pelo usuário, porém, constante do 

regulamento, fica obrigado a prestar outro serviço de melhor qualidade que disponha, pelo mesmo custo 

daquele optado inicialmente pelo usuário. 
 

Art. 10 - As empresas permissionárias devem manter, no mínimo, dois veículos funerários, com idade 

máxima de fabricação de até 10 (dez) anos, em perfeitas condições de uso e trafegabilidade, tanto na 
condição mecânica como estética, observadas as determinações do Código Nacional de Trânsito e deverão, 

obrigatoriamente, ser aprovados em vistoria anual, pelo Poder Público Municipal, que fornecerá um selo de 

vistoria. 

 
§ 1º - Os veículos funerários devem ser padronizados de acordo com as instruções da Secretaria de Meio 

Ambiente e Serviços Públicos. 

 
§ 2º - O coche, quando estiver transportando ataúdes, dentro do perímetro urbano, não deverá ultrapassar a 

velocidade de 40 quilômetros por hora. 
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§ 3º - Cada veículo poderá transportar ataúdes com um único corpo. 
 

§ 4º - Os veículos das permissionárias não podem permanecer estacionados próximos a hospitais e casas de 

saúde, num raio de cem metros. 
 

§ 5º - Para a execução dos serviços, os veículos devem estar em perfeitas condições de higiene e segurança, e 

os coches fúnebres não podem executar atividades estranhas ao serviço. 

 
§ 6º - Na prestação do serviço funerário é proibido o uso de ambulâncias, veículos similares, ou qualquer 

outro veículo que não atenda o disposto nesta lei. 

 
Art. 11 - As permissionárias devem estar instaladas em locais apropriados, em perfeitas condições de uso, 

após vistoriados pelo órgão municipal competente, observada a distancia mínima de 300 m (trezentos metros) 

de hospitais e casas de saúde. 
 

Art. 12 - A mudança do local do estabelecimento, fica condicionada à solicitação prévia à Prefeitura ouvida a 

Secretaria do Meio Ambiente e Serviços Públicos, que levará em conta a Lei de Zoneamento em vigor e as 

exigências desta Lei. 
 

Art. 13 - É proibida a exibição de mostruários voltados diretamente para a rua, evitando ferir a sensibilidade 

pública. 
 

Art. 14 - As Permissionárias devem possuir local apropriado para a preparação do cadáver e ornamentação do 

ataúde. 

 
Art. 15 - As permissionárias deverão orientar os usuários quanto à documentação exigida pelos cemitérios, 

cartórios e registros e demais órgãos, necessários para o sepultamento. 

 
Art. 16 - As permissionárias devem exercer rigoroso controle sobre seus empregados, durante a prestação do 

serviço e no trato com os usuários, no que diz respeito ao acompanhamento moral e funcional, respondendo 

administrativamente pelas infrações que eventualmente cometerem. 
 

Parágrafo único - É obrigatório o uso de uniforme e crachás de identificação, devidamente aprovado pelo 

Poder Público Municipal, pelos empregados das permissionárias em atividades que impliquem no contato com 

usuários. 
 

Art. 17 - Cabe ao poder Público Municipal, através da Secretaria do Meio Ambiente e Serviços Públicos, 

fiscalizar a prestação do serviço funerário e por meio de seus servidores, promover as notificações e autuações 
necessárias, conforme dispositivos desta Lei. 

 

§ 1º. As instituições de saúde, o Instituto Médico Legal e entidades afins, instaladas no Município, deverão, 
obrigatoriamente, encaminhar os familiares enlutados ou representantes legais à central de atendimento do 

serviço funerário, para preenchimento de documentos necessários relativamente aos óbitos ocorridos para 

concretização das tratativas comerciais com a funerária da vez resultante do sistema de rodízio. 

 
§ 2º. No exercício da ação fiscalizadora, os agentes da Secretaria do Meio Ambiente e Serviços Públicos terão 

entrada franqueada nas dependências das funerárias e central de atendimento, ou no local de ocorrência de 

eventual infração, onde poderão permanecer pelo tempo que se fizer necessário. 
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Art. 18.  O poder público municipal quando da inobservância das obrigações e deveres previstos nesta Lei 

e/ou atos regulamentares, determinará as seguintes sanções, a que se sujeitará a permissionária infratora, 
aplicadas separadas ou cumulativamente, independentemente de outras de caráter civis ou penais: 

 

I - advertência por escrito, em que a infratora será notificada para fazer cessar a irregularidade sob pena de 
imposição de multa no valor de 50 UFML, a qual será sucessivamente dobrada a cada infração independente 

da sua tipificação e outras sanções previstas nesta Lei; 

 

II - suspensão da atividade por quinze dias, ou até a correção da irregularidade; 
 

III - cancelamento do termo de permissão e do alvará de localização; 

IV - apreensão de artigos e materiais utilizados pelos infratores, liberáveis mediante o pagamento de multa, 
bem como, o bloqueio de novas liberações enquanto o débito persistir; 

V - aplicação de outras penalidades, a serem definidas no regulamento. 

§ 1º. O agente público responsável pelo serviço funerário que tiver ciência ou noticia de ocorrência de 
infração, é obrigado, sob as penas da lei, a promover sua apuração imediata, mediante processo administrativo 

próprio, que será instruído com os seguintes elementos: 

a) cópia do auto de infração; 

b) documentos de defesa apresentados pela infratora; 
c) outros elementos indispensáveis a apuração e julgamento do processo; 

d) decisão; 

e) despacho de aplicação da pena; 
 

§ 2º. Da decisão condenatória caberá recurso ao Prefeito Municipal, no prazo de cinco dias da ciência da 

reprimenda. 

 
Art. 19 - Toda alteração do contrato social das empresas permissionárias deverá ser comunicada ao Município 

sob pena de cancelamento do instrumento de outorga. 

 

Art. 20 - A permissão a que alude o artigo 1º, desta Lei, será outorgada à empresas particulares, 

mediante prévia instauração de processo de licitação pública, obedecidas a seguintes condições: 

 

I - o prazo de duração de permissão será de 10 (dez) anos; 

 

II - a permissão é intransferível para terceiros, sob qualquer hipótese; 

 

III - o poder público municipal fixará o número de empresas permissionárias do serviço, com base na 

população do Município na proporção de 30.000 (trinta mil) habitantes/permissionária, segundo censo 

do IBGE, além de estudos e avaliação realizada pelo órgão controlador e fiscalizador; 
 

IV - a proporcionalidade habitantes/permissionária de que trata o inciso anterior poderá ser alterada, segundo 

avaliação da Secretaria do Meio Ambiente e Serviços Públicos, considerando sempre a melhoria da qualidade 
na prestação do serviço; 

 

V - o poder público municipal deverá outorgar, mediante licitação, a permissão para exploração dos 

serviços funerários, sempre que ocorrer aumento populacional, segundo censo do IBGE e exceder a 

30.000 (trinta mil) habitantes, com relação ao último recenseamento; 

 

VI - o poder publico municipal poderá adotar outro critério para mensurar o crescimento populacional, desde 
que se trate de parâmetros confiáveis. 
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Art. 21 - A extinção de quaisquer das permissionárias, sua desistência, fusão ou incorporação, durante 

o prazo de outorga da permissão, obrigará a efetivação de nova licitação para o prazo que faltar para o 

seu término. 

 

Art. 22 - A empresa permissionária é obrigada a possuir sede ou filial no Município de Lages. 
 

Art. 23 - A revogação da permissão por parte do poder público poderá ocorrer a qualquer tempo, a bem do 

serviço público, mediante apuração dos fatos que configurarem infração às normas legais e/ou avaliação de 

qualidade, assegurada ampla defesa no procedimento administrativo e ainda se for constatada a: 
 

I - interrupção do serviço; 

 
II - decretação de falência ou extinção da empresa permissionária; 

 

III - irregularidade sistemática na prestação do serviço; 
 

IV - prática de preços fora da tabela estabelecida pelo poder público. 

 

Art. 24 - O processo de licitação pública para outorga de permissão de que trata a presente Lei, observará, no 
que for cabível, as disposições da Lei 8.666/93. 

 

Das Disposições Finais. 
 

Art. 25 - É assegurado às empresas permissionárias o prazo de 60 (sessenta) dias para que se instalem e 

comecem a operar no município de Lages, a contar da homologação da licitação. 

 
Art. 26 - A licitação para a seleção das permissionárias deverá ser iniciada após decorridos dezoito (18) meses 

da publicação desta Lei. 

 
Parágrafo único. Ficam as concessões em vigor prorrogadas até a data da entrada em operação das 

permissionárias selecionadas na forma desta Lei. 

 

Art. 27 - Aplica-se à presente Lei o disposto no artigo 7º e respectivos incisos da Lei nº 8.987/95. 

 

Art. 28 - Os demais requisitos para o encaminhamento da outorga de permissão e funcionamento do serviço 

funerário, objeto de regulamento pelo Poder Executivo. 
 

Art. 29 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 1529 de 19.12.89. 

 

Lages, 29 de dezembro de 2003. 
 

 

 

João Raimundo Colombo 
Prefeito 
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DECRETO Nº 8427, de 26 de julho de 2006. 

 

REGULAMENTA A LEI Nº 3028 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003, QUE DISPÕE SOBRE OS SERVIÇOS 

FUNERÁRIOS NO MUNICÍPIO DE LAGES - SC 

Renato Nunes de Oliveira, Prefeito do Município de Lages, no uso de suas atribuições legais, DECRETA: 

 

CAPITULO I 
DAS ATIVIDADES INTEGRANTES DO SERVIÇO FUNERÁRIO 

 

Art. 1º - As atividades integrantes do serviço funerário dividem-se em obrigatórias e facultativas. 
 

Art. 2º - São consideradas atividades obrigatórias: 

 

a) A venda de ataúdes; 

b) Transporte de cadáveres; 

c) Preparação do corpo e; 

d) Serviço de tanatopraxia. 

 

Parágrafo Único - O serviço de tanatopraxia será custeado pelos requerentes conforme Tabela disposta no Anexo II do 

presente Decreto e será executado por profissional habilitado dentro da Central de Atendimento, obedecendo aos 

dispositivos legais e resoluções emanadas pelos órgãos competentes. (Redação dada pelo Decreto nº 8534/2006) 

 
Art. 3º - 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. 

 

CAPITULO II 

DOS REQUISITOS PARA OUTORGA DA PERMISSÃO. 

 

Art. 4º - Além das exigências impostas pela Lei de Licitações, as permissionárias deverão, dentre outros, atender aos 

seguintes requisitos: 

 

I - Da estrutura física: 

 

a) 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; 

b) A instalação deverá ser mantida em perfeitas condições de higiene, com instalações hidro-sanitárias, devendo estar 
regular mente aprovada pelo órgão municipal mediante termo de habite-se e vistoria dos demais órgãos competentes; 

c) Não será permitida a exposição de mostruários fora do estabelecimento ou voltados diretamente para rua; 

d) Os projetos de comunicação visual devem ser previamente aprovados, vedadas as alterações sem consulta; 

e) A permissionária deverá providenciar a fixação das Tabelas constantes do Anexo I do presente Decreto na sede da 

empresa, em local de fácil visibilidade aos usuários e com dimensão mínima de 1,00m/1,50m; 

f) 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; 

 

II - Suporte Operacional: 
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a) As empresas permissionárias devem manter, no mínimo, dois veículos funerários, com idade máxima de fabricação de 

até 10 (dez) anos, em perfeitas condições de uso e trafegabilidade, tanto na condição mecânica como estética, observadas 

as determinações do Código Nacional de Trânsito e deverão, obrigatoriamente, ser aprovados em vistoria anual, pelo 

Poder Público Municipal, que fornecerá um selo de vistoria. 

b) Os veículos a serem utilizados para serviço de transporte de ataúdes serão licenciados na categoria "funeral"; 
c) A caracterização externa dos veículos não poderá ser publicitária e acintosa, devendo a identificação ser pintada sobre 

a parte metálica, de forma sóbria e discreta. 

d) Quando o veículo dispuser de vidros no compartimento de transporte de ataúdes, deverá receber tratamento que 

impeça a visão no sentido exterior/interior. 

  

III - Recursos Materiais: 

 

a) Constituem equipamentos indispensáveis para execução dos serviços: 8 (oito) Castiçais, 4 (quatro) suportes para 

ataúdes, 2 (dois) crucifixos coral esplendor, 2 (dois) porta-bíblias; 50 (cinqüenta) cadeiras para velórios em residências. 

b) Exigir-se-á 1 (um) jogo de equipamentos para cada veículo. 

c) Os equipamentos serão em materiais que facilitem o transporte e a limpeza. 

d) Quando o velório ocorrer na residência familiar, o executante deverá fornecer, além do previsto no item "a", um 
mínimo de 50 (cinqüenta) unidades de xícaras para café e 150 (cento e cinqüenta) copos descartáveis, para melhor 

comodidade da família. 

 

IV - Recursos Humanos: 

 

a) Exige-se um quadro de funcionários, qualificados, assim distribuídos: 

- 2 (dois) agentes funerários; 

- 1 (um) recepcionista/plantonista; 

- 1 (um) motorista; 

- 1 (um) técnico em serviço de tanatopraxia, para o qual poderá ser apresentado contrato específico 

de prestação de serviços. (Redação dada pelo Decreto nº 8534/2006) 
 

b) Todos os funcionários de atendimento usarão uniformes e crachás para facilitar a identificação pelo usuário. 
c) Os funcionários serão registrados na forma da Legislação Celetista. 

 

Parágrafo Único - As atividades desempenhadas pelos profissionais descritos no inciso IV deste artigo, poderão ser 

exercidas pelos sócios e diretores das permissionárias, desde que tenham qualificação específica para a função. 

 

V - Da remuneração dos serviços 

 

Art. 5º - Os preços a serem praticados pelas permissionárias serão os previstos na tabela constante no Anexo I, sendo que 

os serviços previstos como atividades facultativas no art. 3º do presente Decreto, serão estabelecidas através de processo 

licitatório. 

 

Parágrafo Único - Os serviços não previstos nas tabelas do Anexo I e II, bem como no processo de licitação, poderão ser 
negociados livremente, desde que não se caracterizem abusivos e não configurem cartel ou monopolização. 

 

Art. 6º- O valor a ser pago pelo poder permitente, pelo fornecimento de urnas funerárias e pelo transporte aos 

hipossuficientes, quando solicitado, será de 30% do valor da urna descrita no item nº 1, do Anexo I, do presente decreto. 

 

CAPITULO III 

DA CENTRAL DE ATENDIMENTO 

 

 

Art. 7º - As permissionárias nos termos do art. 7º da Lei 3.028/2003, deverão manter às suas expensas e conjuntamente 

uma central de atendimento que deverá comportar: 
 

I - uma sala administrativa para atendimento e triagem; 
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II - cinco salas para as empresas permissionárias; 

 

III - uma sala para execução dos serviços de tanatopraxia; 

 
IV - uma sala de mostruário dos ataúdes tabelados e de outros que julgarem convenientes. 

 

Parágrafo Único - A permissionária que utilizar a sala de que trata o inciso III deste artigo, deverá manter as condições de 

higiene/uso para a próxima permissionária. (Redação dada pelo Decreto nº 8534/2006) 

 

Art. 8º - As empresas permissionárias manterão na central de atendimento um número de telefone com recebimento 

gratuito de chamada e fax; 

 

Art. 9º - 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; 

 

Parágrafo Único - 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; 

 

Art. 10 - Na central haverá estoque com no mínimo 1 (uma) unidade de cada ataúde tabelado, além de outros que 

julgarem oportunos; 

 

Art. 11 - As Tabelas constantes do Anexo I do presente Decreto, deverão ser afixadas na sala administrativa da Central 

de Atendimento, em local de fácil visibilidade e com dimensão mínima de 1,00m/1,50m. 

 

Art. 12 - A cada atendimento realizado será preenchida ficha de acompanhamento funeral constante do Anexo III do 

presente Decreto, a qual será custeada pelo Município de Lages. 

 
§ 1º - As fichas de acompanhamento serão confeccionadas em blocos numerados até 50, em quatro vias sendo: 

 

I - A 1ª via será entregue ao declarante; 

 

II - As 2º via ficará em posse da permissionária que prestou o serviço; 

 

II - A 3ª via será entregue ao Hospital, IML ou Casa de Saúde pela empresa permissionária para retirada do corpo; 

 

IV - A 4ª via deverá permanecer no bloco e ser entregue à Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos, para 

fiscalização, quanto ao cumprimento do rodízio; 

 

§ 2º - Os blocos serão fornecidos em número de 6 (seis), equivalendo a 300 fichas, sendo que as permissionárias deverão 
solicitar mais blocos com prazo mínimo de antecedência de 15 dias. 

 

§ 3º - Em caso de anulação de ficha de acompanhamento de funeral por erro devidamente justificado, deverão 

permanecer no bloco todas as quatro vias. 

 

Art. 13 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto nº 8420 de 20.07.2006. 

 

Lages, 26 de julho de 2006. 

 

Renato Nunes de Oliveira 

Prefeito 
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ANEXO I – TABELA DE PREÇOS 

A - URNAS PARA ADULTOS 

 

Nº Descrição Preço R$ 

01 URNA SEM VERNIZ, SEM VISOR, ALÇA DURA, REVESTIDA EM 
PLÁSTICO OU SAMILON, PREPARAÇÃO E TRANSPORTE DO 
CORPO. 

653,78  

02 URNA COM VERNIZ, SEM VISOR, ALÇA DURA, REVESTIDA EM 
PLÁSTICO OU SAMILON, PREPARAÇÃO E TRANSPORTE DO 

CORPO. 

958,88  

03 URNA COM VERNIZ, COM VISOR, ALÇA DURA, TAMPA DE 
MADEIRA, REVESTIDA EM SAMILON COM BABADO EM 
TECIDO, PREPARAÇÃO E TRANSPORTE DO CORPO. 

1.721,62  

04 URNA COM VERNIZ, COM VISOR, 4 ALÇAS, TAMPA EM 
APLICAÇÃO EM SILK-SCREEN, REVESTIDO EM SAMILON COM 
BABADO EM TECIDO, PREPARAÇÃO E TRANSPORTE DO CORPO. 

2.157,48  

05 URNA COM VERNIZ, ALÇA TIPO VARAO, EM VERNIZ ALTO 
BRILHO TAMPA E VISOR INTERNO, REVESTIDO EM SAMILON 
COM BABADO EM TECIDO E SOBREBABADO EM RENDÃO, 
PREPARAÇÃO E TRANSPORTE DO CORPO. 

3.334,29  

06 URNA COM VERNIZ, COM VISOR, ALÇA TIPO VARÃOZINHO EM 
ALUMINIO, REVESTIDO EM SAMILON COM BABADO EM 
TECIDO E SOBREBABADO EM RENDÃO LUXO, PREPARAÇÃO E 

TRANSPORTE DO CORPO. 

4.336,75  

07 URNA LUXO COM VERNIZ, COM VISOR E TAMPA ENTALHADA 
EM ALTO RELEVO COM CRISTO OU BIBLIA, 6 ALÇAS TIPO 
ARGOLA, REVESTIDO EM SAMILON COM BABADO EM TECIDO 
E SOBREBABADO EM RENDÃO LUXO, PREPARAÇÃO E 
TRANSPORTE DO CORPO. 

4.772,61  

08 URNA LUXO, COM VERNIZ, COM VISOR, 6 ALÇAS TIPO 

ARGOLA, COM TAMPA E SOBRE TAMPA, LATERAIS 
ENTALHADAS, REVESTIDO EM CETIM ALMOFADADO, COM 
SOBREBABADO EM RENDÃO LUXO, PREPARAÇÃO E 
TRANSPORTE DO CORPO. 

6.047,49  

09 URNA LUXO, COM VERNIZ ALTO BRILHO, COM VISOR E TAMPA 
INTEIRO COM ACABAMENTO EM ALTO RELEVO, COM CRISTO, 
ALÇA VARÃO OU TIPO ARGOLA, REVESTIDO EM CETIM 

ALMOFADADO, COM SOBREBABADO EM RENDÃO LUXO, 
PREPARAÇÃO E TRANSPORTE DO CORPO. 

7.845,39 
(Redação dada pelo 

Decreto nº 17.736/2019)  

 

B - URNAS PARA CRIANÇAS 

Nº Descrição Preço R$ 

01 Urna sem visor 60 cm 261,51  

02 Urna sem visor 80 cm 261,51  

03 Urna sem visor 100 cm 283,31  

04 Urna sem visor 120 cm 283,31  

05 Urna sem visor 140 cm 326,89  

06 Urna sem visor 160 cm 326,89  

07 Urna com visor 60 cm luxo 348,69  

08 Urna com visor 80 cm luxo 348,69  

09 Urna com visor 100 cm luxo 414,06  

10 Urna com visor 120 cm luxo 414,06  

11 Urna com visor 140 cm luxo 501,24  

12 Urna com visor 160 cm luxo 501,24  
(Redação dada pelo 

Decreto nº 17.736/2019)  
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ANEXO II 
 

SERVIÇO DE TANATOPRAXIA 

 

Nº DESCRIÇÃO PREÇO R$ 

01 TANATOPRAXIA SIMPLES – PARA CASOS COMUNS DE 

FALECIMENTO RECENTE, COM PREVISÃO DE SEPULTAMENTO 

APÓS 24 HORAS – INCLUI TANATOFLUIDO ARTERIAL E 

TANATOFLUIDO DE CAVIDADE, NECROMAQUIAGEM. 

653,78  

02 TANATOPRAXIA PROLONGADA – PARA CASOS COMUNS DE 

FALECIMENTO, COM PREVISÃO DE SEPULTAMENTO APÓS 36 

HORAS – INCLUI TANATOFLUIDO ARTERIAL E TANATOFLUIDO DE 

CAVIDADE, NECROMAQUIAGEM. 

1.089,64  

03 TANATOPRAXIA NECROPSIADO – PARA CORPOS SUBMETIDOS À 
NECROPSIA – INCLUI EVISCERAÇÃO COM LAVAGEM E FIXAÇÃO 

DAS VÍSCERAS, TANATOPÓ (INDISPENSÁVEL PARA CASOS 

NECROPSIADOS, CONSERVANTES DAS PAREDES DE CAVIDADE E 

DOS DEMAIS TECIDOS), TANOTOFLUIDO ARTERIAL, 

TANATOFULIDO DE CAVIDADE E TANATOGEL (PARA USO EM 

CRANIOTOMIA E SUTURA DE COURO CABELUDO), 

NECROMAQUIAGEM. 

1.743,42  

04 EMBALSAMAMENTO – CORPOS PARA TRANSLADO VIA ÁEREA 

NACIONAL (INTERNACIONAL), ACOMPANHA ATA DE 

EMBALSAMAMENTO COM SOLICITAÇÃO DA POLICIA CIVIL 

EXPEDIDA PELO DELEGADO RESPONSÁVEL, INCLUINDO 

EVISCERAÇÃO COM LAVAGEM E FIXAÇÃO DAS VÍSCERAS MAIS 
EMBALAGEM, COLOCAÇÃO DAS VISCERAS EM CAVIDADE E 

SUTURA DE TÓRAX E ABDOMÉM, TANATOPÓ, TANOTOFLUIDO 

ARTERIAL, TANATOFULIDO DE CAVIDADE E TANATOGEL (PARA 

USO EM CRANIOTOMIA E SUTURA DE COURO CABELUDO), 

NECROMAQUIAGEM, ATA ASSINADA PELO MÉDICO 

RESPONSAVEL. 

3.922,69 
(Redação dada 

pelo Decreto nº 

17.736/2019)  
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ANEXO III 
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE FUNERAL 

 

 

Timbre do 

Município 

PREFEITURA MUNCIPAL DE LAGES 

Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente e Serviços Públicos 

 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO 

FUNERAL 

 

Nº         

      VIA  TELEFONE (49) 3... 

DADOS DO FALECIDO                                       HORA DO ÓBITO: 

NOME:                                                                  SEXO: 
END:                                                                     BAIRRO: 

FILHO (a) DE:                                                       PROF.: 

E DE:                                                                     PROF.: 

NATURALIDADE:                                                 ESTADO: 

DATA NASCIMENTO:                  IDADE:            ESTADO CIVIL: 

VIUVO (a):                                                            RELIGIÃO: 

DEIXA OS SEGUINTES FILHOS: (PRIMEIRO NOME/IDADE) 

                                                                              PROF. 

                                                                              ESCOLARIDADE: 

                                                                              DEIXA BENS: 

                                                                              DEIXA TESTAMENTO: 

LOCAL DO FALECIMENTO:                                IML 
CAUSA MORTIS: 

ATESTADO PELO (a)  DR(ª). 

ÓBITO Nº                                 CARTÓRIO:                      CRM.: 

LOCAL DO VELÓRIO: 

CEMITÉRIO:                         DATA DE SEPULT.:                      HORARIO: 

 

A V I S O: Esta via destina-se a simples conferência, não substitui a declaração de óbito e não tem validade como guia 

de liberação ou guia de sepultamento. Pertence ao declarante não devendo ser entregue a terceiros. 

DADOS DO DECLARANTE: 

NOME: 

CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº                                    ORGAO EXPEDIDOR: 

ENDEREÇO:                                                                       TELEFONE: 

BAIRRO:                                           GRAU DE PARENTESCO: 

FUNERAL SOLICITADO 
REFERÊNCIA Nº                          VALOR R$ 

PERMISSIONÁRIA RESPONSAVEL PELO ATENDIMENTO: 

DADOS DO FUNFIONÁRIO DA SEMMASP 

NOME:                                                                                                        ___________________ 

                                                                                  ASSINATURA 

OBSERVAÇÕES: 

 

CONFERÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO 

NOME:                                                                                                      ____________________ 

                                                                                ASSINATURA 

DECLARO TER RECEBIDO ORIENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO DA SEMMASP NO QUE CONCERNE AOS 

SERVIÇOS OBRIGATÓRIOS E FACULTATIVOS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES LEGAIS, TER ESCOLHIDO 

LIVREMENTE O FUNERAL E ESTAR PLENAMENTE  DE ACORDO COM OS DADOS INSERIDOS NESTA 

FICHA, RESPONSABILIZANDO-ME POR FUTURAS CONTESTAÇÕES. 

LAGES, ______ DE _____________________ DE_________ 
__________________________________ 

ASSINATURA 
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DECRETO Nº 8534, de 16 de outubro de 2006. 

 

ALTERA DISPOSITIVOS DO DECRETO Nº 8427 DE 26 DE JULHO DE 2006 QUE REGULAMENTOU A LEI Nº 

3028 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003, QUE DISPÕE SOBRE OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS NO MUNICÍPIO DE 

LAGES. 

 

Renato Nunes de Oliveira, Prefeito do Município de Lages, no uso de suas atribuições legais, DECRETA: 

 

Art. 1º -  O Parágrafo único do Artigo 2º; a alínea "a" do inciso IV do art. 4º e o Artigo 7º do Decreto nº 8427 de 

26.07.2006, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

"Art. 2º ... 

 

Parágrafo Único - O serviço de tanatopraxia será custeado pelos requerentes conforme Tabela disposta no Anexo II do 
presente Decreto e será executado por profissional habilitado dentro da Central de Atendimento, obedecendo aos 

dispositivos legais e resoluções emanadas pelos órgãos competentes." 

 

"Art. 4º ... 

... 

IV - ... 
 
a) Exige-se um quadro de funcionários, qualificados, assim distribuídos: 

- 2 (dois) agentes funerários; 

- 1 (um) recepcionista/plantonista; 

- 1 (um) motorista; 

- 1 (um) técnico em serviço de tanatopraxia, para o qual poderá ser apresentado contrato específico de prestação de 

serviços." 

... 

"Art. 7º - As permissionárias nos termos do art. 7º da Lei 3.028/2003, deverão manter às suas expensas e conjuntamente 

uma central de atendimento que deverá comportar: 

 

I - uma sala administrativa para atendimento e triagem; 
 

II - cinco salas para as empresas permissionárias; 

 

III - uma sala para execução dos serviços de tanatopraxia; 

 

IV - uma sala de mostruário dos ataúdes tabelados e de outros que julgarem convenientes. 

 

Parágrafo Único - A permissionária que utilizar a sala de que trata o inciso III deste artigo, deverá manter as condições de 

higiene/uso para a próxima permissionária." 

 

Art. 2º -  Ficam revogadas as alíneas "e" e "f" do inciso II do art. 4º do Decreto nº 8427 de 26 de julho de 2006. 
 

Art. 3º -  Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

Lages, 16 de outubro de 2006. 

Renato Nunes de Oliveira 

Prefeito 
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RESOLUÇÃO - RDC Nº 33, DE 8 DE JULHO DE 2011 

Legislações – ANVISA 
 

Essa Resolução revoga a RDC nº 68, de 10 de outubro de 2007. 

 
RESOLUÇÃO - RDC Nº 33, DE 8 DE JULHO DE 2011 
 

Dispõe sobre o Controle e Fiscalização Sanitária do Translado de Restos Mortais Humanos. 

 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o inciso IV do 

art. 11 do Regulamento aprovado pelo Decreto Nº 3.029, de 16 de abril de 1999, e tendo em vista o disposto no inciso II 

e nos §§ 1º e 3º do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria Nº 354 da ANVISA, de 11 

de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, em reunião realizada em 30 de junho de 2011, adota a 

seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretora-Presidente Substituta, determino a sua publicação: 

 

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento Técnico que estabelece os requisitos mínimos para o translado de restos mortais 

humanos em portos, aeroportos e fronteiras, nos termos desta Resolução. 
 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
Seção I – Objetivo 

 

Art. 2º Este Regulamento possui o objetivo de estabelecer os critérios para o translado de restos mortais humanos em 

áreas de portos, aeroportos e fronteiras. 
 

Seção II – Abrangência 

 

Art. 3º Este Regulamento se aplica ao translado de restos mortais humanos em áreas de portos, aeroportos e fronteiras. 

 

Seção III - Definições 

 

Art. 4º Para efeito deste Regulamento Técnico são adotadas as seguintes definições: 

 

I - Aeroporto: é o aeródromo público dotado de instalações e equipamentos para apoio a operações de aeronaves, 

embarque e desembarque de viajantes e/ou cargas. 
 

II - Ata de Procedimento de Conservação de Restos Mortais Humanos: documento escrito que tem por objetivo 

relatar todo o procedimento de conservação de restos mortais humanos. 

 

III - Autoridade Sanitária: Agente público com atribuição de aplicar medidas sanitárias apropriadas, de acordo com as 

Leis e Regulamentos vigentes em todo o território nacional e Tratados ou outros Atos Internacionais dos quais o Brasil 

seja signatário. 

 

IV - Conservação de Restos Mortais Humanos: é o emprego de técnica, através da qual os restos mortais humanos são 

submetidos a tratamento químico, com vistas a manterem-se conservados por tempo total e permanente ou previsto, 

respectivamente, o embalsamamento e a formolização. 
 

V - Cinzas: resíduos pulverulentos provenientes de incineração (cremação) de restos mortais humanos. 

VI - Controle Sanitário: conjunto de medidas caracterizadas por ações de fiscalização, regulamentação, educação e 

informação que visam prevenir ou minimizar riscos para a saúde pública. 
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VII - Embalsamamento: método de conservação de restos mortais humanos com o objetivo de promover sua 

conservação total e permanente. 

 

VIII - Formolização: método de conservação de restos mortais humanos com o objetivo de promover sua conservação 

de forma temporária. 
 

IX - Restos Mortais Humanos: constituem-se do próprio cadáver ou de partes deste, das ossadas e de cinzas 

provenientes de sua cremação, excetuadas as células, tecidos e órgãos humanos destinados a transplantes e implantes, 

cujo transporte deverá obedecer à legislação sanitária pertinente. 

 

X - Risco à Saúde Pública: probabilidade de ocorrência de um evento que possa afetar de forma adversa a saúde da 

população, com ênfase na disseminação internacional, ou que possa representar um perigo grave e direto. 

 

XI - Translado de Restos Mortais Humanos: todas as medidas relacionadas ao transporte de restos mortais humanos, 

em urna funerária, inclusive àquelas referentes à sua armazenagem ou guarda temporária até a sua destinação final. 

 

XII - Transportador: empresa responsável pelo transporte da urna funerária. 
 

XIII - Urna Funerária: caixa ou recipiente externo em madeira, forrado internamente com folhas de zinco ou outro 

material que o venha a substituir com as mesmas funções, impermeável e sem visor. 

 

CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS E CUIDADOS RELATIVOS AO TRANSLADO DE RESTOS MORTAIS HUMANOS 

 

Art. 5º O controle sanitário do translado de restos mortais humanos em áreas de portos, aeroportos e fronteiras somente 

será realizado pela ANVISA em casos de emergência em saúde pública ou situações que possam significar algum risco à 

saúde da população, a critério da Gerência Geral de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados. 

 
Art. 6º Para o translado de restos mortais humanos em urnas funerárias deverão ser tomados todos os cuidados 

necessários a minimizar qualquer risco que possa ser atribuído devendo os documentos relativos ao procedimento estar à 

disposição da Autoridade Sanitária competente, sempre que solicitado. 

 

Parágrafo único. O translado de cinzas não será objeto de controle sanitário. 

 

Art. 7º O translado de restos mortais humanos deverá ser realizado no compartimento de cargas dos meios de transporte 

utilizados e os restos mortais deverão ter sido submetidos a procedimento de conservação. 

 

Parágrafo único. Para efeitos desta norma serão considerados procedimentos de conservação a formolização e o 

embalsamamento. 

 
 

 

Art. 8º É obrigatória a lavratura de Ata de Conservação de Restos Mortais Humanos (Anexo I deste regulamento) sempre 

que for realizado procedimento de conservação de restos mortais humanos. 

 

Parágrafo único. O transportador deverá anexar a Ata de Conservação de Restos Mortais Humanos aos demais 

documentos relativos ao translado de restos mortais humanos. 

 

Art. 9º O transportador deverá proceder à comunicação de quaisquer acidentes ou anormalidades durante o translado a 
autoridade sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. 
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Parágrafo único. Na ocorrência de quaisquer acidentes ou anormalidades no translado de restos mortais humanos em urna 

funerária previsto nesta norma, a Autoridade Sanitária Estadual, Municipal ou Distrital poderá intervir, em caráter 

complementar, na falta de Autoridade Sanitária Federal. 

 

Art. 10 Fica vedada, em todo o território nacional, a prestação de serviço de conservação e translado de restos mortais 

humanos, em que o óbito tenha tido como causa a encefalite espongiforme, febre hemorrágica ou outra nova doença 

infectocontagiosa que, porventura, venha a surgir a critério da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da 

Saúde (MS). 

 

CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 11 A inobservância ou descumprimento ao disposto nesta Resolução constitui infração de natureza sanitária, 

sujeitando-se, o infrator, às penalidades da Lei nº. 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das demais sanções de 

natureza civil ou penal cabíveis. 

 

Art. 12 Os casos não previstos nesta Resolução serão decididos pela área competente da ANVISA. 

 

Art. 13 Fica revogada a Resolução - RDC nº 68, de 10 de outubro de 2007, publicada no DOU nº 197, de 11 de outubro 

de 2007, Seção 1, pág. 86. 

 

Art. 14 Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

 

MARIA CECÍLIA MARTINS BRITO 
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LEI FEDERAL Nº 13.261, DE 22 DE MARÇO DE 2016. 

 

Dispõe sobre a normatização, a fiscalização e a comercialização de planos de assistência funerária. 

 
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

 

Art. 1° Esta Lei dispõe sobre a normatização, a fiscalização e a comercialização de planos de intermediação de 

benefícios, assessoria e prestação de serviço funerário mediante a contratação de empresas administradoras de planos de 

assistência funerária com pagamentos mensais pela oferta de toda a infraestrutura do atendimento.  

 

Art. 2° A comercialização de planos de assistência funerária será de responsabilidade de empresas administradoras de 

planos de assistência funerária regularmente constituídas, e a realização do funeral será executada diretamente por elas, 

quando autorizadas na forma da lei, ou por intermédio de empresas funerárias cadastradas ou contratadas.  

 

Parágrafo único.  Considera-se plano ou serviço de assistência funerária o conjunto de serviços contratados a serem 

prestados ao titular e a seus dependentes na realização das homenagens póstumas.  
 

Art. 3° Somente serão autorizadas a comercializar planos de assistência funerária as empresas que o façam mediante 

contrato escrito que tenha por objeto exclusivo a prestação de serviço de assistência funerária e que comprovem:  

 

I - manutenção de patrimônio líquido contábil equivalente a 12% (doze por cento) da receita líquida anual obtida ou 

prevista com a comercialização dos planos de assistência funerária no exercício anterior;  

 

II - capital social mínimo equivalente a 5% (cinco por cento) do total da receita anual; e  

 

III - quitação dos tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade.  

 
Parágrafo único.  São dispensadas da comprovação das exigências constantes dos incisos I a III do caput deste artigo as 

microempresas definidas nos termos do inciso I do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.  

 

Art. 4° Para manutenção da autorização de operação, as empresas comercializadoras de planos de assistência funerária 

deverão:  

 

I - manter reserva de solvência com bens ativos ou imobilizados de, no mínimo, 10% (dez por cento) do total do 

faturamento obtido ou previsto com a comercialização dos planos contratados nos últimos 12 (doze) meses; e  

 

II - submeter os balanços anuais da sociedade a auditoria contábil independente, a ser realizada por empresa de 

contabilidade ou auditores devidamente registrados no conselho profissional competente.  

 
§ 1° Após o primeiro ano de comercialização de planos de assistência funerária, a empresa comercializadora estará 

obrigada a promover os devidos ajustes contábeis para adequação da reserva de solvência de que trata o inciso I do caput 

deste artigo.  

 

§ 2° Este artigo não se aplica às microempresas definidas nos termos do inciso I do art. 3° da Lei Complementar no 123, 

de 14 de dezembro de 2006, que estejam atuando no mercado desde, no mínimo, 1 (um) ano antes da publicação desta 

Lei.  

 

Art. 5° É assegurado às empresas comercializadoras de planos de assistência funerária até a data de promulgação desta 

Lei o direito a manter em vigor e a cumprir os contratos já firmados por elas.  

 
Art. 6° As empresas comercializadoras de planos de assistência funerária que não observarem as exigências a que se 

referem os incisos I e II do art. 3o e os incisos I e II do art. 4o terão suas atividades suspensas até o cumprimento integral 

dessas exigências, excetuadas as atividades obrigatórias e imprescindíveis para o cumprimento dos contratos já firmados.  
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Art. 7° A contabilização do faturamento e das receitas obtidos com a comercialização dos planos de assistência funerária 

e das despesas a cargo da empresa comercializadora deve ser efetuada distintamente da contabilização dos demais 

ingressos e saídas da empresa.  

 

Art. 8° O contrato de prestação de serviços de assistência funerária deverá conter expressamente:  
 

I - descrição detalhada dos serviços compreendidos no plano de assistência funerária, providos pelo contratado ou a seu 

encargo, inclusive taxas e emolumentos, tributos incidentes nos serviços, nos bens e nos materiais consumidos ou não na 

prestação contratada, materiais, equipamentos, materiais de consumo, aluguéis de equipamentos, transporte e 

alimentação, quando compreendidos no plano de assistência contratado, próprio ou de terceiros;  

 

II - valor e número de parcelas a serem pagas como contraprestação pelos serviços contratados;  

 

III - titular e dependentes dos serviços contratados;  

 

IV - nomeação do titular e seus dependentes e a faculdade de inclusão ou substituição destes;  

 
V - cláusula assecuratória do direito de rescisão contratual a qualquer tempo pelo contratante, mesmo com a utilização 

dos serviços, e condições de cancelamento ou suspensão;  

 

VI - forma de acionamento e área de abrangência;  

 

VII - carência, restrições e limites; e  

 

VIII - forma e parâmetros para reajuste das parcelas e local para pagamento.  

 

Art. 9°  (VETADO).  

 
Art. 10.  As empresas  administradoras de planos de assistência funerária que descumprirem as exigências desta Lei 

estarão sujeitas às seguintes sanções:  

 

I - advertência escrita e fixação de prazos para o seu cumprimento;  

 

II - multa, fixada em regulamento;  

 

III - suspensão da atividade até o cumprimento das exigências legais;  

 

IV - interdição do estabelecimento, em caso de reincidência.  

Art. 11.  (VETADO).  

 
Art. 12.  Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação oficial.  

 

Brasília, 22  de março de 2016; 195o da Independência e 128o da República.  

 

DILMA ROUSSEFF 

Eugênio José Guilherme de Aragão 

Nelson Barbosa 

 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.3.2016 
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

COMPOSIÇÃO DESPESAS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 
 

Item Descrição Unidade 
Quantida

de 

Valor 
Unitário Valor Total 

1. DESPESAS COM PESSOAL 

1.1 Agente Funerário Un 
              
1,00  

          
1.391,04  

           
1.391,04  

1.2 Agente Funerário Un 
              
1,00  

          
1.391,04  

           
1.391,04  

1.3 Motorista Un 
              
1,00  

          
1.667,76  

           
1.667,76  

1.4 Recepcionista Un 
              
1,00  

          
1.329,66  

           
1.329,66  

1.5 Agente Funerário – Tanatopraxista Un 
              
1,00  

          
1.391,04  

           
1.391,04  

1.6 Sobreaviso H 
          
360,00  

              
10,86  

           
3.911,20  

1.7 
Adicional de insalubridade grau máximo é de 40% 
(3) Un 

              
3,00  

             
418,00  

           
1.254,00  

1.8 Encargos Sociais % 71,47% 
        
12.335,74  

           
8.816,36  

1.9 
Vale Transporte com 4 passagens por dia para 5 
empregados Un 

              
5,00  

             
357,28  

           
1.786,40  

1.10 Desconto do vale-transporte 6% Un 
              
5,00  

             
430,23  

-             
430,23  

CUSTO TOTAL MENSAL DESPESAS COM PESSOAL 
          
22.508,27  

  

2. CUSTOS VEÍCULOS FUNERÁRIOS 

2.1 Veículos (2)  Un 
              
2,00  

             
416,67  

              
833,34  

2.2 Gasolina L 
          
200,00  

              
4,499  

              
899,80  

2.3 Graxa Kg 
              
2,00  

              
17,31  

                
34,62  

2.4 Pneus Jogo 
              
0,17  

          
1.240,00  

              
206,67  

2.5 Manutenção Mecânica Mês 
              
1,00  

             
900,00  

              
900,00  

2.6 Depreciação (25%) Un 
              
2,00  

           
298,000  

              
596,00  

2,7 Seguro Mês 
              
0,17  

          
1.900,00  

              
316,67  

2,8 IPVA/DPVAT Mês 
              
0,17  

             
880,00  

              
146,67  

CUSTO TOTAL MENSAL VEÍCULOS FUNERÁRIOS 
           
3.933,77  

  

3. CUSTOS ESTRUTURA FÍSICA (Sede ou Filial) 

3.1 Aluguel de Imóvel Mês 
              
1,00  

          
1.800,00  

           
1.800,00  

3.2 IPTU Ano 8,33%                              
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450,00  37,50  

3.3 Tarifa Coleta de Lixo Ano 8,33% 
             
300,00  

                
25,00  

3.4 Limpeza e Conservação Mês 
              
1,00  

             
300,00  

              
300,00  

3.5 Impressos e Material de Expediente Mês 
              
1,00  

             
200,00  

              
200,00  

3.6 Água Mês 
              
1,00  

             
300,00  

              
300,00  

3.7 Luz (Energia) Mês 
              
1,00  

             
300,00  

              
300,00  

3.8 Telefone e Internet Mês 
              
1,00  

             
250,00  

              
250,00  

3.9 Alvará de Localização e Funcionamento  Un 
              
1,00  

              
44,17  

                
44,17  

3.10 Estoques de Mercadorias Un 
              
1,00  

          
6.190,56  

           
6.190,56  

CUSTO TOTAL MENSAL INSTALAÇÕES ESTRUTURA 
FÍSICA (Sede ou Filial)       

           
9.447,23  

4. CUSTOS CENTRAL DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO 

4.1 Aluguel de Imóvel Mês 
              
1,00  

          
6.000,00  

           
6.000,00  

4.2 IPTU Ano 8,33% 
             
900,00  

                
75,00  

4.3 Tarifa Coleta de Lixo Ano 8,33% 
             
300,00  

                
25,00  

4.4 Limpeza e Conservação Mês 
              
1,00  

             
433,00  

              
433,00  

4.5 Impressos e Material de Expediente Mês 
              
1,00  

             
350,00  

              
350,00  

4.6 Água Mês 
              
1,00  

             
250,00  

              
250,00  

4.7 Luz (Energia) Mês 
              
1,00  

             
450,00  

              
450,00  

4.8 Mensalidade Tele-Atendimento Mês 
              
1,00  

             
100,00  

              
100,00  

4.9 Tarifa Tele-Atendimento Oriunda de Telefone Fixo Un 
            
26,00  

                
0,39  

                
10,14  

4.10 
Tarifa Tele-Atendimento Oriunda de Telefone 
Celular Un 

            
26,00  

                
0,90  

                
23,40  

4.11 Telefone e Internet Mês 
              
1,00  

             
250,00  

              
250,00  

4.12 Computadores (5) Un 8,33% 
          
6.450,00  

              
537,50  

4.13 Impressora Multifuncional Laserjet (1) Un 8,33% 
          
1.200,00  

              
100,00  

4.14 Mesas, Arquivos e Cadeiras (5) Un 8,33% 
          
6.150,00  

              
512,50  

CUSTO TOTAL MENSAL CENTRAL DE ATENDIMENTO 
FUNERÁRIO       

           
9.116,54  

VALOR MENSAL (5 x ITEM 1 + ITEM 2 + ITEM 3) Un 
              
5,00  

        
35.889,27  

        
179.446,35  

VALOR TOTAL MENSAL 
                                                                             

188.562,89  
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JUSTIFICATIVA DOS PREÇOS DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DESPESAS SERVIÇOS 

FUNERÁRIOS:     
Para os cálculos da Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços foram considerados, 

os valores e os dados de:   
*Vale Transporte  R$ 3,82 Fonte: www.transullages.com.br     
*Súmula 228 do TST. STF julgou procedente a reclamação para cassar a Súmula 228 do TST “apenas 
e tão somente na parte em que estipulou o salário básico do trabalhador como base de cálculo do 
adicional de insalubridade devido”. A parcela deve continuar a ser calculada com base no salário 
mínimo.  
*No desempenho da função de agente funerário ou tanatopraxista, o trabalhador mantém contato com 
agentes biológicos decorrentes de fluídos de cadáver humano,passando a ter direito ao adicional de 
insalubridade em grau máximo, consoante preleciona a NR-15, Anexo 14.   (TRT-24 
00003545920135240007, Relator: RICARDO G. M. ZANDONA, 2ª TURMA, Data de Publicação: 
14/08/2014)     
*O adicional de insalubridade em grau máximo é de 40% do salário mínimo nacional.     
*Salário mínimo em 2019 = R$ 998,00     
*Lei Federal nº 7.418/85, Institui o Vale-Transporte.     
*Instrução Normativa RFB nº 1700, de 14 de março de 2017, prevê índice de 25% para depreciação do 
veículo.     
*Tabela Salarial 2019 - Período: de 06/2018 até 01/2019 - Fonte: CAGED - Salario.com.br (PISO 
SALARIAL).     
*Segundo SIESF-SC no estado de Santa Catarina não existe sindicado dos empregados do setor 
funerário.     
*Sobreaviso, aplicação analógica do art. 224, CLT.     
*Considera-se de "sobreaviso" o empregado efetivo, que permanecer aguardando a qualquer 
momento o chamado para o serviço. Cada escala de "sobreaviso" será,no máximo, de 24 (vinte e 
quatro) horas, sendo o intervalo entre jornadas de sobreaviso de 24 (vinte e quatro) horas. As horas 
de "sobreaviso", para todos os efeitos,serão contadas e remuneradas à razão de 1/3 (um terço) da 
hora do piso salarial.     
*Custos do Alvará de funcionamento de funerária, Segundo DECRETO MUNICIPAL Nº 17.357/2018, e 

Sra. Enilda da Secretaria da Fazenda - Fone (49) 3224-4377.       
* Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho – CLT).     
* SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.     
* ANP - Agência Nacional do Petróleo (www.anp.gov.br/preco/).     
* DPVAT - Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(dpvat.pro.br/dpvat-sc-2018-valor-consulta-guia-de-pagamento).  
* FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (fipe.org.br).     
* SEBRAE - Como montar uma funerária (sebrae.com.br).     
* Lei Municipal nº 3.028 De 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o serviço funerário e dá outras 
providências. (Regulamentada pelo Decreto nº 8.420/2006 nº 8.427/2006). 
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DESPESAS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 

1. DESPESAS COM PESSOAL 

Descrição Mês Ano 10 Anos 

Agente Funerário R$ 

1.391,04 

R$ 

16.692,48 

R$ 

166.924,80 

Agente Funerário R$ 

1.391,04 

R$ 

16.692,48 

R$ 

166.924,80 

Motorista R$ 

1.667,76 

R$ 

20.013,12 

R$ 

200.131,20 

Recepcionista R$ 

1.329,66 

R$ 

15.955,92 

R$ 

159.559,20 

Agente Funerário – Tanatopraxista R$ 
1.391,04 

R$ 
16.692,48 

R$ 
166.924,80 

Sobreaviso R$ 

3.911,20 

R$ 

46.934,40 

R$ 

469.344,00 

Adicional de insalubridade grau máximo é de 40% (3) R$ 

1.254,00 

R$ 

15.048,00 

R$ 

150.480,00 

Encargos Sociais 71,47% 

R$ 

8.816,36 

R$ 

105.796,3

2 

R$ 

1.057.963,2

0 

Vale Transporte com 4 passagens por dia para 5 empregados R$ 

1.786,40 

R$ 

21.436,80 

R$ 

214.368,00 

Desconto do vale-transporte 6% -R$ 

430,23 

-R$ 

5.162,76 

-R$ 

51.627,60 

Subtotal Despesas Com Pessoal R$ 

22.508,2

7 

R$ 

270.099,2

4 

R$ 

2.700.992,4

0 

    2. DESPESAS DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS 

Descrição Mês Ano 10 Anos 

Veículos (2)  R$ 

833,34 

R$ 

10.000,08 

R$ 

100.000,80 

Gasolina R$ 

899,80 

R$ 

10.797,60 

R$ 

107.976,00 

Graxa R$ 34,62 R$ 415,44 R$ 
4.154,40 

Pneus R$ 

206,67 

R$ 

2.480,04 

R$ 

24.800,40 

Manutenção Mecânica R$ 

900,00 

R$ 

10.800,00 

R$ 

108.000,00 

Depreciação (25%) R$ 

596,00 

R$ 

7.152,00 

R$ 

71.520,00 

Seguro R$ 

316,67 

R$ 

3.800,04 

R$ 

38.000,40 

IPVA/DPVAT R$ 
146,67 

R$ 
1.760,04 

R$ 
17.600,40 

http://www.lages.sc.gov.br/


MUNICÍPIO DE LAGES 
  ESTADO DE SANTA CATARINA 

                                                  SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
                                                              SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

 

87 
 

MUNICÍPIO DE LAGES | ESTADO DE SANTA CATARINA 
Rua BenjaminConstant,13|Fone(0xx49)3019-7405|CEP88501.900|CNPJ-82.777.301/0001-90 

www.lages.sc.gov.br|licita3@lages.sc.gov.br 

87 

Subtotal Despesas de  Veículos Funerários R$ 

3.933,77 

R$ 

47.205,24 

R$ 

472.052,40 

    3. DESPESAS COM ESTRUTURA FÍSICA (Sede ou Filial) 

Descrição Mês Ano 10 Anos 

Aluguel de Imóvel R$ 
1.800,00 

R$ 
21.600,00 

R$ 
216.000,00 

IPTU 

R$ 37,50 R$ 450,00 

R$ 

4.500,00 

Tarifa Coleta de Lixo 

R$ 25,00 R$ 300,00 

R$ 

3.000,00 

Limpeza e Conservação R$ 

300,00 

R$ 

3.600,00 

R$ 

36.000,00 

Impressos e Material de Expediente R$ 

200,00 

R$ 

2.400,00 

R$ 

24.000,00 

Água R$ 
300,00 

R$ 
3.600,00 

R$ 
36.000,00 

Luz (Energia) R$ 

300,00 

R$ 

3.600,00 

R$ 

36.000,00 

Telefone e Internet R$ 

250,00 

R$ 

3.000,00 

R$ 

30.000,00 

Alvará de Localização e Funcionamento 

R$ 44,17 R$ 530,00 

R$ 

5.300,00 

Estoques de Mercadorias R$ 

6.190,56 

R$ 

74.286,72 

R$ 

742.867,20 

Subtotal Despesas Com Estrutura Física 
R$ 

9.447,23 

R$ 

113.366,7

2 

R$ 

1.133.667,2

0 

    4. DESPESAS COM CENTRAL DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO 

Descrição Mês Ano 10 Anos 

Aluguel de Imóvel R$ 

6.000,00 

R$ 

72.000,00 

R$ 

720.000,00 

IPTU 
R$ 75,00 R$ 900,00 

R$ 

9.000,00 

Tarifa Coleta de Lixo 
R$ 25,00 R$ 300,00 

R$ 

3.000,00 

Limpeza e Conservação R$ 

433,00 

R$ 

5.196,00 

R$ 

51.960,00 

Impressos e Material de Expediente R$ 

350,00 

R$ 

4.200,00 

R$ 

42.000,00 

Água R$ 

250,00 

R$ 

3.000,00 

R$ 

30.000,00 

Luz (Energia) R$ 

450,00 

R$ 

5.400,00 

R$ 

54.000,00 

Mensalidade Tele-Atendimento R$ 

100,00 

R$ 

1.200,00 

R$ 

12.000,00 

Tarifa Tele-Atendimento Oriunda de Telefone Fixo R$ 10,14 R$ 121,68 R$ 
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1.216,80 

Tarifa Tele-Atendimento Oriunda de Telefone Celular 
R$ 23,40 R$ 280,80 

R$ 

2.808,00 

Telefone e Internet R$ 

250,00 

R$ 

3.000,00 

R$ 

30.000,00 

Computadores (5) R$ 

537,50 

R$ 

6.450,00 

R$ 

6.450,00 

Impressora Multifuncional Laserjet  (1) R$ 

100,00 

R$ 

1.200,00 

R$ 

1.200,00 

Mesas, Arquivos e Cadeiras (5) R$ 

512,50 

R$ 

6.150,00 

R$ 

6.150,00 

Subtotal Despesas Com Central de Atendimento Funerário 
R$ 

9.116,54 

R$ 

109.398,4

8 

R$ 

969.784,80 

  

Subtotal Despesas Com Central de Atendimento Funerário 
(Subtotal dividido por 5) 

9.116,54 

/ 5  

109.398,4

8 / 5 

969.784,80 

/ 5 

=   =   =   

R$ 

1.823,31 

R$ 

21.879,70 

R$ 

193.956,96 

Obs.: A Central de Atendimento Funerário está rateada por 
5 funerárias. 

   

    TOTAL DAS DESPESAS 

Descrição Mês Ano 10 Anos 

(Total Item 1 + Total Item 2 + Total Item 3) R$ 

35.889,2

7 

R$ 

430.671,2

0 

R$ 

4.306.712,0

0 

  

Total Geral 
R$ 

188.562,89 

R$ 

2.262.754,48 

R$ 

22.503.344,80 5 X (Total Itens 1, 2, 3) + Total Item 4 

    Objeto: Seleção de 05 pessoas jurídicas à delegação de Permissão para Execução e Exploração de 
Serviços Funerários no Município de Lages. 
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

      COMPOSIÇÃO DESPESAS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 

      DESPESAS DO MUNICÍPIO COM CENTRAL DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO 

Ite
m Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário 

Valor 
Total 

1. DESPESAS COM PESSOAL 

1.
1 Fiscal de Serviços Públicos Un                1,00            1.303,93  

           
1.303,93  

1.
2 Fiscal de Serviços Públicos Un                1,00            1.303,93  

           
1.303,93  

1.
3 Fiscal de Serviços Públicos Un                1,00            1.303,93  

           
1.303,93  

1.
4 Vale Alimentação (3) Un                3,00               188,00  

              
564,00  

1.
6 Produtividade (3) Un                3,00            1.955,90  

           
5.867,70  

1.
7 Férias Funcionários (3) Mês                1,00               271,65  

              
271,65  

1.
8 13º Salário de Funcionários (3) Mês                1,00               814,96  

              
814,96  

CUSTO TOTAL MENSAL DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO 
          
11.430,10  

      

      

      

 
DESPESAS DO MUNICÍPIO COM CENTRAL DE ATENDIMENTO FUNERÁRIO 

 

 
Descrição Mês Ano 10 Anos 

 

 
Fiscal de Serviços Públicos  R$    1.303,93  R$ 15.647,16 R$ 156.471,60 

 

 
Fiscal de Serviços Públicos  R$    1.303,93  R$ 15.647,16 R$ 156.471,60 

 

 
Fiscal de Serviços Públicos  R$    1.303,93  R$ 15.647,16 R$ 156.471,60 

 

 
Vale Alimentação (3)  R$       564,00  R$ 6.768,00 R$ 67.680,00 

 

 
Produtividade (3)  R$    5.867,70  R$ 70.412,40 R$ 704.124,00 

 

 
Férias Funcionários (3)  R$       271,65  R$ 3.259,80 R$ 32.598,00 

 

 
13º Salário de Funcionários (3)  R$       814,96  R$ 9.779,52 R$ 97.795,20 

 

 
Subtotal Despesas Com Pessoal R$ 11.430,10 R$ 137.161,20 R$ 1.371.612,00 

 

      

 
Descrição Mês Ano 10 Anos 

 

 
TOTAL GERAL R$ 11.430,10 R$ 137.161,20 R$ 1.371.612,00 

 

      

 
TOTAL GERAL DIVIDIDO POR 5 R$ 2.286,02 R$ 27.432,24 R$ 274.322,40 

 

      

      

 

Objeto: Seleção de 05 pessoas jurídicas à delegação de Permissão para Execução e 
Exploração de Serviços Funerários no Município de Lages. 
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FLUXO DE CAIXA - SERVIÇOS FUNERÁRIOS 

       
       FLUXO DE CAIXA 

ANO RECEITA OUTORGA CUSTOS TRIBUTOS CAIXA SALDO 

  Total R$ R$ R$ Total R$ 
Saldo Anual 

R$ 
Total 

Acumulado R$ 

1 3.520.405,28 

                   
685.806,00  

                
2.262.754,48  

                   
386.892,48  

                   
184.952,32  

                   
184.952,32  

2 3.520.405,28 

                   
685.806,00  

                
2.248.954,48  

                   
386.892,48  

                   
198.752,32  

                   
383.704,64  

3 3.520.405,28   
                
2.248.954,48  

                   
386.892,48  

                   
884.558,32  

                
1.268.262,96  

4 3.520.405,28   
                
2.248.954,48  

                   
386.892,48  

                   
884.558,32  

                
2.152.821,28  

5 3.520.405,28   
                
2.248.954,48  

                   
386.892,48  

                   
884.558,32  

                
3.037.379,60  

6 3.520.405,28   
                
2.248.954,48  

                   
386.892,48  

                   
884.558,32  

                
3.921.937,92  

7 3.520.405,28   
                
2.248.954,48  

                   
386.892,48  

                   
884.558,32  

                
4.806.496,24  

8 3.520.405,28   
                
2.248.954,48  

                   
386.892,48  

                   
884.558,32  

                
5.691.054,56  

9 3.520.405,28   
                
2.248.954,48  

                   
386.892,48  

                   
884.558,32  

                
6.575.612,88  

10 3.520.405,28   
                
2.248.954,48  

                   
386.892,48  

                   
884.558,32  

                
7.460.171,20  

TOTAIS 
35.204.05

2,80 
                

1.371.612,00  
              
22.503.344,80  

                
3.868.924,80  

                
7.460.171,20  21,19% 

PERCENT
UAL 100% 3,90% 63,92% 10,99% 21,19% 

 

       
       FLUXO DE CAIXA (POR FUNERÁRIA) 

ANO RECEITA OUTORGA CUSTOS TRIBUTOS CAIXA SALDO 

  Total R$ R$ R$ Total R$ 
Saldo Anual 

R$ 
Total 

Acumulado R$ 

1 704.081,06 137.161,20 
452.550,90 77.378,50                      

36.990,46  
                     
36.990,46  

2 704.081,06 137.161,20 
449.790,90 77.378,50                      

39.750,46  
                     
76.740,92  

3 704.081,06   
449.790,90 77.378,50                    

176.911,66  
                   
253.652,58  

4 704.081,06   
449.790,90 77.378,50                    

176.911,66  
                   
430.564,24  

5 704.081,06   
449.790,90 77.378,50                    

176.911,66  
                   
607.475,90  

6 704.081,06   
449.790,90 77.378,50                    

176.911,66  
                   
784.387,56  

7 704.081,06   
449.790,90 77.378,50                    

176.911,66  
                   
961.299,22  

8 704.081,06   449.790,90 77.378,50                                    
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176.911,66  1.138.210,88  

9 704.081,06   
449.790,90 77.378,50                    

176.911,66  
                
1.315.122,54  

10 704.081,06   
449.790,90 77.378,50                    

176.911,66  
                
1.492.034,20  

TOTAIS 
7.040.810,6

0 

                   
274.322,40  

                
4.500.669,00  

                   
773.785,00  

                
1.492.034,20  4,24% 

PERCENT
UAL 20% 0,78% 12,78% 2,20% 4,24% 

 

       Objeto: Seleção de 05 pessoas jurídicas à delegação de Permissão para Execução e Exploração de 
Serviços Funerários no Município de Lages. 
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