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ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA DE ORLEANS 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º  1242013 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº  1242013 

O Município de Orleans, Estado de Santa Catarina, com sede a Rua XV de Novembro, n.º 282, 

Centro, Orleans, SC, por seu Prefeito, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará 

realizar licitação na modalidade de Concorrência Pública, do TIPO MELHOR TÉCNICA, conforme 

descrito adiante no objeto deste edital, e que estará recebendo os envelopes de habilitação e propostas 

até as 14:00 horas do dia 10/01/2014, junto ao Setor de Licitações na Sede da Prefeitura, sito no 

endereço acima.  Aplicam-se a presente licitação e ao contrato que dela defluirá as disposições 

constantes na Lei nº 8.987/95, e no que conceber na Lei nº 8.666/93 e ainda na Lei Municipal nº 

2.413/2011 e Lei Orgânica do Município de Orleans, bem como de acordo com as condições 

estabelecidas neste Edital.   

1 – DO OBJETO  

1.1. Constitui objeto da presente Concorrência, a CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ORLEANS, DA CAPELA MORTUÁRIA 

E DAS SALAS COMERCIAS ANEXAS conforme projetos.  

1.2. A especificação dos serviços está contida neste Edital e os serviços de maior relevância são:  

1.2.1.  Fornecimento de documentação institucional necessária para sepultamentos; Zelar pela 

segurança e organização permanente dos cemitérios; Comercialização de espaços para sepultamentos; 

Realização dos serviços de construção de espaços para sepultamento (ataúde, carneiro, lóculos, etc.); 

Serviços de acompanhamento de sepultamento; Acompanhamento de translados e exumação; 

Realização de obras de melhorias; Construção de ossários coletivos no cemitério; Administração, 

limpeza e manutenção da Capela Mortuária; Limpeza, conservação e pintura geral do cemitério; 

Conservação e ladrilhamento das ruas internas do mesmo; Elaboração de mapa do cemitério; 

apresentação de relatório de sepultamentos mensais; Fixação de placas de orientação dos usuários; 

Atendimento em Plantão 24hs; e, Fornecer toda a documentação necessária para o sepultamento 

conforme legislação federal e municipal.  

1.2.2. Elaboração de Regimento Interno (com aprovação do Poder Executivo Municipal); 

Recadastramento imobiliário; Nomeação e numeração de todos os jazigos existentes; Projeção e 

número de atendimentos futuros; Projeção para ocupação do solo; Elaboração de planilhas com custos 

para aprovação do Chefe do Poder Executivo; Implantação do sistema de monitoramento; Estudo de 

viabilidade para ampliação de área de ocupação; Elaboração de norma técnica para inumações e 

exumações de acordo com a realidade local, com base na norma técnica Brasileira; Informativos para 

conscientização da população quanto ao uso e manutenção do mausoléu; Delimitação de área para 

inumações de cunho social; e, Delimitação de áreas para sepulturas temporárias e permanentes. 

1.2.3. Aquisição de todos os móveis necessários para mobiliar a Capela Mortuária, de acordo com a 

relação de móveis e descrições constantes do Anexo I deste edital. 

 



 2 

2 – DO PRAZO 

2.1. O Contrato terá vigência por 25 (vinte e cinco) anos, a partir de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado a critério das partes, por igual período.  

2.1.1. O Contrato poderá a qualquer tempo ser aditado para adequações às disposições 

governamentais aplicáveis à espécie, de acordo com o art. 65, §  1º da Lei n° 8666/93 e suas 

alterações. 

 2.1.2. A licitante vencedora deverá assinar o Contrato dentro de, no máximo 05 (cinco) dias após a 

convocação feita pela Prefeitura Municipal de Orleans, sob pena de multa prevista no subitem 10.2 

deste edital, sem prejuízo das demais sanções previstas em Lei.  

Parágrafo Único - Os serviços constantes neste edital poderão ser aumentados ou diminuídos 

conforme as necessidades da Prefeitura Municipal de Orleans, dentro dos limites legais permitidos. 

2.1.3. O valor estimado da presente licitação é de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), o qual servirá 

de base para o cálculo dos depósitos. 

3 – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO  

3.1. Será admitida a participar desta licitação, toda e qualquer pessoa empresa que satisfaça as 

condições do presente Edital e seus Anexos, e que contemple em seu ramo de atividade, objetivo 

social correlato ao objeto licitado.  

3.2. Não será admitida a participação de empresas reunidas em regime de consórcio.  

3.3. A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todas as cláusulas e 

condições do presente Edital, de seus anexos e das normas que o integram, bem como no 

enquadramento destas condicionantes do objeto social.  

3.4. Do Credenciamento:  

3.4.1. Cada licitante far-se-á representar por seu titular, mandatário constituído ou pessoa 

devidamente munida de CARTA DE CREDENCIAMENTO ou procuração. 

3.4.2. A licitante que pretender fazer-se representar por procurador deverá entregar à Comissão, 

juntamente com os envelopes fechados e/ou lacrados, original ou cópia autenticada de procuração 

particular, com firma reconhecida em cartório, ou pública, outorgando amplos poderes para o 

mandatário representar a proponente na licitação, devendo nela constar poderes, inclusive, para 

acordar, discordar, desistir, apelar, recorrer e renunciar aos recursos relativos a todas as fases do 

processo licitatório. Quando o representante for titular da empresa, deverá entregar o original ou cópia 

autenticada do documento que comprove tal condição;  

3.4.3. Ao licitante que não apresentar representante legal, ou ao representante legal que não estiver 

com os documentos que tratam os itens acima, será impedido de participar do certame.   

3.5. É vedada a participação de pessoas físicas nesta licitação.  

3.6. Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação:  
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3.6.1. Empresas suspensas do direito de licitar, declaradas inidôneas pela Administração Direta ou 

Indireta, inclusive Fundações, no nível federal, estadual ou municipal, bem como as que estiverem em 

regime de concordata ou falência;  

3.6.2. Empresas cujos diretores, responsáveis técnicos ou sócios sejam servidores públicos, 

funcionários, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Prefeitura do Município de 

Orleans. Entende-se por servidor público, aquele que exerce, mesmo que transitoriamente ou sem 

remuneração, cargo, função ou emprego público;  

3.6.3. Empresas estrangeiras.   

4 -  DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 01:  

4.1. As empresas deverão apresentar os seguintes envelopes nos prazos estipulados abaixo:  

4.1.1 - Envelope nº 01 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO – até as 14:00 horas do dia 

10/01/2014.  

4.1.2 - Envelope nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA – até as 14:00 horas do dia 10/01/2014.  

4.2. O envelope 01 – Documentação para habilitação deverá ser apresentado fechado e endereçado a:  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS 

CONCORRÊNCIA N.º  124/2013  

ENVELOPE N.º 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL) 

TELEFONE: 

EMAIL: 

4.3. O envelope deverá conter os documentos a seguir relacionados, em original, ou em cópia já 

autenticada por cartório competente.   

4.3.1. Será considerado o prazo de 60 (sessenta) dias para as certidões que não disponham do prazo de 

validade em seu corpo. 

 4.3.2. Todas as declarações emitidas pela proponente devem ser firmadas pelo sócio ou titular da 

empresa ou pelo representante legalmente constituído para tal finalidade, mediante apresentação de 

procuração com firma reconhecida (original ou fotocópia autenticada). 

 4.3.3. Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação (art. 43, § 6º, da Lei nº 8.666/93).  

4.3.4. A inabilitação de licitante importa na preclusão do direito de participar das fases subseqüentes, 

restando à Prefeitura Municipal de Orleans inutilizar os envelopes das propostas, invioladas, se não 

procurados no prazo de 30 (trinta) dias após a publicação do resultado das propostas.   

4.4. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO JURÍDICA  

4.4.1. Declaração de Firma Mercantil Individual ou Requerimento de Empresário, devidamente 

registrado na Junta Comercial, no caso de Firma (Empresário) Individual;  

4.4.2. Ato constitutivo (Estatuto ou Contrato Social) em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedades empresariais. No caso de sociedade por ações deverá o ato 
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constitutivo vir acompanhado de documentos de eleição de seus atuais administradores; do mesmo 

modo, no caso das demais sociedades, em que a eleição dos administradores, por força de disposição 

contratual, se faz por ato em separado.  

4.4.3. Ato constitutivo (Estatuto ou Contrato Social) no caso de sociedades civis devidamente 

registrados no Registro Público competente, acompanhada da prova de diretoria em exercício.  

4.4.4. Declaração da empresa proponente que atende ao inciso V, do artigo 27, da Lei 8.666/93, que 

se refere ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, in verbis: “Proibição do trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de 

dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos quatorze anos”, de acordo com o Anexo V 

deste Edital. 

4.5. DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL  

4.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);  

4.5.2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da 

União;  

4.5.3. Certidão Negativa Relativa aos Tributos Estaduais do Estado em que o licitante tem sua sede;  

4.5.4. Certidão Negativa Relativa aos Tributos Municipais, emitida pela Prefeitura Municipal em que 

o licitante tem sua sede; 

 4.5.5. Certidão Negativa de Débito (CND) emitida pelo INSS;  

4.5.6. Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitida pela Caixa Econômica Federal;  

4.5.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.   

4.6. DOCUMENTAÇÕES DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

4.6.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do exercício social de 2012, já exigíveis e 

apresentadas na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado quando encerrados há 

mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida 

no período, da UFIR ou de outro indicador venha substituí-la.   

4.6.2. OBSERVAÇÃO: Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados:  

4.6.2.1.  Devidamente Assinados;  

4.6.2.2. Por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede 

ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de 

Encerramento.  

4.6.3. Das empresas recém-constituídas será exigida a apresentação de cópia do Balanço de Abertura, 

devidamente registrado na Junta Comercial ou cópia do Livro Diário contendo o Balanço de Abertura, 

inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial 

da sede ou domicílio da licitante. 
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 4.6.4 – Certidão Negativa de Falência ou Concordata ou Recuperação Judicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

 4.6.5. Comprovação de possuir, na data da publicação do Edital, patrimônio líquido mínimo de R$ 

30.000,00 (Trinta mil reais), correspondente a 10% do valor estimado para o contrato. Esta 

comprovação se fará mediante apresentação do balanço devidamente registrado na Junta Comercial 

do Estado mediante cópia autenticada das demonstrações e do termo de abertura e encerramento no 

livro diário em que estiver transcrito.   

4.6.6. A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação (envelope nº 01) será 

realizada em sessão pública a partir das 14:00 horas do dia 10/01/2014, no Setor de Licitações da 

Prefeitura do Município de Orleans.  

4.6.7. A abertura dos envelopes contendo a proposta de preços (envelope nº 02) poderá ser realizada 

logo após o resultado da habilitação, desde que a Comissão tenha condições imediatas de julgá-las, e 

que estejam presentes os prepostos das empresas participantes e que os mesmos concordem com o 

resultado da habilitação. Caso contrário a Comissão marcará dia e horário para a publicação do 

resultado da habilitação e depois de decorridos os prazos recursais, marcará a data para abertura das 

propostas.   

5. DA PROPOSTA  

5.1. O envelope nº 02 – Proposta deverá ser apresentada fechada e endereçada a:  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS  

CONCORRÊNCIA N.º XX/2013  

ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA TÉCNICA  

PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL)   

TELEFONE: 

EMAIL: 

Contendo o seguinte: A proposta técnica será avaliada, levando em consideração as melhorias a serem 

realizadas no Cemitério Municipal de Orleans de acordo com a seguinte pontuação:  

5.1.1.1 Execução da obra de ladrilhamento nas ruas internas do cemitério:  

A) 25% da obra - 10,0 pontos; 

B) 50% da obra - 20,0 pontos; 

C) 75% da obra - 30,0 pontos; 

D) 100% da obra - 40,0 pontos. 

 Entende-se por obra de ladrilhamento, a pavimentação das ruas internas do cemitério com lajotas 

antiderrapantes ou material equivalente, obedecendo ao alinhamento das ruas existentes.   

Para obter a pontuação relativa ao item 5.1.1.1., a proponente deverá apresentar declaração, assinada 

pelo seu representante legal, afirmando que irá executar alguma obra de ladrilhamento, ou seja, 

pavimentação de ruas internas do cemitério, declaração esta que deverá estar acompanhada do projeto 

básico da obra oferecida, bem como os detalhes de acabamento da mesma.   

5.1.1.2. Prazo de execução da obra de ladrilhamento nas ruas internas do cemitério: 
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A) em 5 anos - 5,0 pontos; 

 B) em 4 anos - 10,0 pontos; 

C) em 3 anos  -15,0 pontos;  

D) em 2 anos - 20,0 pontos. 

 Entende-se por obra de ladrilhamento, a pavimentação das ruas internas do cemitério com lajotas 

antiderrapantes ou material equivalente, obedecendo ao alinhamento das ruas existentes.   

Para obter a pontuação relativa ao item 5.1.1.2, a proponente deverá apresentar declaração, assinada 

pelo seu representante legal, afirmando que irá executar alguma obra de ladrilhamento, ou seja, 

pavimentação de ruas internas do cemitério, declaração esta que deverá estar acompanhada do projeto 

básico da obra oferecida, bem como os detalhes de acabamento e o prazo em que irá executar a 

mesma. Somente pontuará neste item aquele que declarar proposta no item 5.1.1.2.   

5.1.1.3. Colocação de placas de orientação aos usuários:  

A) Até 30 placas - 2,5 pontos; 

B) de 30 a 50 placas - 5,0 pontos; 

C) de 50 a 70 placas - 7,5 pontos; 

D) Acima de 70 placas - 10,0 pontos. 

 Para obter a pontuação relativa ao item 5.1.1.3., a proponente deverá apresentar declaração, assinada 

pelo seu representante legal, indicando a quantidade de placas que irá instalar no cemitério, 

mencionando o tipo, modelo e local em que irá instalar as mesmas no cemitério.   

5.1.1.4. Prazo da colocação das placas de orientação aos usuários: 

A) em 15 meses - 2,5 pontos; 

B) em 12 meses - 5,0 pontos; 

C) em 09 meses - 7,5 pontos;  

D) em 06 meses - 10,0 pontos; 

 Para obter a pontuação relativa ao item 5.1.1.4., a proponente deverá apresentar declaração, assinada 

pelo seu representante legal, indicando a quantidade de placas que irá instalar no cemitério, 

mencionando o tipo, modelo, local e o prazo em que irá instalar as mesmas no cemitério. Somente 

pontuará neste item aquele que declarar proposta no item 5.1.1.4.   

5.1.1.5.  Reforma e instalação do ossário comum:  

A) Em 12 meses - 2,5 pontos; 

B) Em 09 meses - 5,0 pontos; 

C) Em 06 meses - 7,5 pontos; 
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D) Em 03 meses - 10,00 pontos.  

Para obter a pontuação relativa ao item 5.1.1.5., a proponente deverá apresentar declaração, assinada 

pelo seu representante legal, indicando em quanto tempo irá reformar e instalar no cemitério o ossário 

comum, mencionando o tipo, modelo, e o prazo em que irá instalar o mesmo no cemitério obedecendo 

ao projeto de localização em anexo.   

5.1.1.6. Indicação do número de funcionários a serem empregados para a adequada prestação 

dos serviços:  

A) 03 funcionários - 5,0 pontos; 

B) 04 funcionários - 10,0 pontos;  

C) 05 funcionários - 15,0 pontos;  

D) Mais de 05 funcionários - 20,0 pontos. 

 Para obter a pontuação relativa ao item 5.1.1.6., a proponente deverá apresentar declaração, assinada 

pelo seu representante legal indicando quantos funcionários serão contratados para prestarem os 

serviços nos cemitérios, mencionando o sexo, idade, e a função em que irá prestar os serviços.   

5.1.1.7. Indicação do número mensal de sepultamentos gratuitos oferecidos às pessoas carentes, 

devidamente comprovados pela assistência social do município:  

A) 04 sepultamentos - 2,5 pontos; 

B) 08 sepultamentos - 5,0 pontos; 

C) 12 sepultamentos - 7,5 pontos; 

D) Mais de 12 sepultamentos - 10,0 pontos. 

Para obter a pontuação relativa ao item 5.1.1.7., a proponente deverá apresentar declaração, assinada 

pelo seu representante legal indicando quantos sepultamentos serão oferecidos gratuitamente às 

pessoas carentes nos cemitérios, mencionando o tipo de sepultamento. Em observação, estes 

sepultamentos são mensais e não cumulativos.  

5.2 Será considerada vencedora, a empresa que obtiver maior número de pontos, desde que igual ou 

superior a 35 (trinta e cinco) pontos.   

5.3 A empresa que auferir pontuação inferior a 35 (trinta e cinco) pontos, será desclassificada.  

5.4 Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas fora do prazo estabelecido nesta Concorrência 

Pública.   

6.  DAS TAXAS  

Os valores das taxas relativas aos serviços prestados pela concessionária estão definidas no Código 

Tributário Municipal – Lei Complementar nº 1923/2005 e poderão ser reajustados anualmente, de 

acordo com os procedimentos legalmente estabelecidos.    

7.  DOS IMPOSTOS E TAXAS  
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Os impostos, taxas, encargos trabalhistas, seguro, decorrentes da prestação de serviços correrão por 

conta do concessionário, por todo o período da concessão, inclusive o Imposto Sobre Serviços – ISS, 

na ordem de 5% (cinco por cento), conforme o Código Tributário do Município de Orleans (Lei 

Complementar n.º 1923/2005), art. 267, item 25.    

8. DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA  

8.1. No julgamento da documentação e da proposta somente poderá manifestar-se a empresa que 

estiver representada por seu proprietário, diretor ou pessoa devidamente credenciada munida de 

procuração com poderes expressos para tal.  

8.2. Na data, hora e local, estabelecidos neste edital, reunir-se-ão em sessão pública, a Comissão 

Permanente de Licitações, nomeada pelo Decreto nº 3568/2013 e os licitantes interessados. 

Primeiramente serão abertos os envelopes nº 01.  

8.3. O envelope nº 02 será rubricado pela Comissão de Licitação e pelos representantes presentes.  

8.4. Manifestação dos licitantes, quanto à documentação apresentada.  

8.5. Caso a Comissão julgue necessário, poderá suspender a reunião para analisar os documentos e 

julgar a habilitação, marcando para tanto nova data e horário.  

8.6. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, os envelopes de proposta das licitantes, deverão 

ser rubricados pelos membros da Comissão e representantes presentes, os quais deverão ser lacrados 

em um envelope maior, o qual também deverá ser rubricado pelos presentes, onde deverão 

permanecer até que seja julgada a habilitação.  

8.7. A Comissão manterá em seu poder as propostas das empresas inabilitadas, com os envelopes 

lacrados e rubricados. Após o término de período recursal ou após a desistência em interpor recurso, 

expressa em ata assinada pelos representantes das licitantes inabilitadas ou assinatura do termo de 

renúncia, as propostas serão desenvolvidas. 

 8.8. Não havendo licitantes inabilitadas, ou se nenhum dos manifestantes manifestar interesse em 

interpor recurso, será procedida a imediata abertura das propostas das empresas habilitadas, que serão 

rubricadas pela Comissão e pelos representantes presentes.  

8.9. Nas reuniões para recebimento e abertura dos documentos para habilitação e proposta de preços, 

serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissão e pelos representantes 

presentes, onde serão registradas todas as ocorrências da licitação, tais como, empresas participantes, 

as propostas apresentadas, as reclamações e impugnações feitas e as demais ocorrências que 

interessarem ao julgamento desta licitação.    

9. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO  

9.1. No julgamento das propostas será considerada vencedora a proposta da licitante que atender todas 

as exigências deste edital e que seja a mais vantajosa para o município, ou seja, que obter a maior 

pontuação na proposta técnica.  

9.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem qualquer das exigências deste Edital, 

como também as propostas manifestamente inexeqüíveis ou financeiramente incompatíveis com o 

objeto da licitação.  
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9.3. Se duas ou mais propostas em absoluta igualdade de condições ficarem empatas na primeira 

classificação, a decisão será por sorteio, em ato público, conforme estabelecido no parágrafo 2º do art. 

45 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.   

10.  DO CONTRATO 

 10.1. A prefeitura convocará o adjudicatário da licitação para assinar o Termo de Contrato, aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da 

convocação, sob pena de decair o seu direito à contratação.  

10.2. Caso a empresa, a qual foi adjudicada o objeto da presente licitação, venha a se recusar a assinar 

o contrato dentro do prazo estipulado, sujeitar-se-á ao pagamento de uma multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor global da proposta, bem como a suspensão do direito de licitar com a Prefeitura 

do Município de Orleans pelo período de 12 (doze) meses, além das demais sanções previstas em Lei.  

10.3. Na hipótese supra a Prefeitura do Município de Orleans, poderá convocar as licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo 

primeiro classificado, ou revogar a licitação (artigos 64 e 81 da Lei 8.666/93).   

11. DA GARANTIA CONTRATUAL  

11.1. Para a assinatura do contrato o adjudicatário deverá prestar garantia no valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), optando por uma das modalidades definidas no item 11.2 deste edital, e sua 

validade deverá ser por toda a vigência do contrato, compreendidas eventuais prorrogações ou atrasos.  

11.2. A garantia de execução poderá ser prestada em uma das modalidades abaixo, ou pela das 

mesmas:  

11.2.1. CAUÇÃO EM DINHEIRO;  

11.2.2. SEGURO-GARANTIA;  

11.2.3. FIANÇA BANCÁRIA.  

11.3. Quando houver opção pela CAUÇÃO EM DINHEIRO a proponente fará a comprovação 

mediante a apresentação do original ou cópia autenticada por cartório do recibo de depósito bancário 

em favor da Prefeitura do Município de Orleans, na conta corrente 8.036-5 agência 0955-5, do Banco 

do Brasil. Caso no recibo de depósito conste depósito feito em cheque, a licitante deverá juntar 

declaração em original, fornecida pelo Banco confirmando a compensação do cheque, e a liberação do 

valor na conta acima referida.  

11.4. Quando houver opção pelo SEGURO-GARANTIA, a licitante entregará o documento original 

fornecido pela Instituição que a concede e deverá ter a validade igual ao prazo contratual.  

11.5. Quando houver opção pela FIANÇA BANCÁRIA, a licitante entregará o documento original 

fornecido pela Instituição que a concede e deverá ter a validade igual ao prazo contratual.  

11.6. A caução em dinheiro poderá ser substituída por carta fiança de instituição bancária, com 

validade durante todo o período de execução do fornecimento, estendendo-se referidas garantias às 

eventuais prorrogações, perdurando até a data final do contrato.  
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11.7. A Prefeitura do Município de Orleans, reserva-se o direito de a qualquer tempo, exigir a 

substituição do prestador de fiança bancária, nos casos de liquidação da instituição pelo Banco Central 

do Brasil, ou de alienação de bens que comprometam a solvência do fiador.  

11.8. A devolução do valor depositado como garantia será a importância líquida apurado no agente 

financeiro em que foi depositado já deduzidos os impostos e taxas incidentes sobre o valor 

depositado.  

12. DAS PENALIDADES 

12.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato acarretará na suspensão da 

participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pública municipal, pelo 

prazo de 12 (doze) meses. 

12.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficam automaticamente com vistas aos 

interessados pelo prazo legal à interposição de recursos.  

12.2.1. É admissível recurso em qualquer fase da licitação e das obrigações dela decorrentes, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de intimação do ato, ou seja, lavratura da ata e publicação do 

resultado.  

12.2.2. Os recursos referentes à habilitação, inabilitação e julgamento das propostas terão efeitos 

suspensivos, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse 

público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.  

12.2.3. Os recursos serão dirigidos ao Prefeito Municipal, por intermédio da Comissão Permanente 

e/ou Especial de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, 

nesse prazo, encaminhá-lo ao Prefeito, devidamente informado para apreciação e decisão no mesmo 

prazo.  

12.2.4. Será firmado contrato com a licitante vencedora, o qual terá suas Cláusulas e condições 

reguladas pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

12.2.5. Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pela licitante vencedora 

que tenham servido de base para o julgamento desta concorrência, bem como as condições 

estabelecidas neste instrumento.  

12.2.6. O contrato a ser assinado com a empresa licitante vencedora terá sua vigência por 25 (vinte e 

cinco) anos, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério das partes, por igual período, 

nos limites legais permitidos, no artigo 57 da Lei nº 8.666/93.   

13. PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO  

13.1. A prefeitura convocará o adjudicatário da licitação para assinar o Termo de Contrato, aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da 

convocação, sob pena de decair o seu direito à contratação.  

13.2. A prefeitura poderá prorrogar o prazo estabelecido no subitem anterior, desde que ocorra motivo 

justificado e a solicitação de prorrogação tenha ocorrido no curso da vigência da convocação.   

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

14.1. A empresa licitante contratada ficará obrigada a:  
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14.1.1. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados no 

local de trabalho;  

14.1.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia anuência da 

concedente;  

14.1.3. Substituir, sempre que exigido pela concedente e independentemente de justificação por parte 

desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados 

prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interessado do serviço 

público;  

14.1.4. Fornecer sempre que solicitado pela concedente, os comprovantes de pagamentos dos 

empregados e o recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas;  

14.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

14.1.6. Construir novos espaços, conforme a necessidade e as solicitações do Município de Orleans;  

14.1.7. A empresa vencedora deverá seguir todas as especificações técnicas que se referirem à 

construção de novos espaços, inclusive com acompanhamento de engenheiro devidamente registrado 

no CREA, com lavratura de ART;  

14.1.8. A Concessionária será responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, bem como arcará com eventuais 

dívidas (vencidas ou vincendas), consolidadas ou não, ajuizadas ou não, relativas ao cemitério, 

inclusive, àquelas decorrentes de sentença judicial.  

14.1.9. Emitir balancete mensal dos sepultamentos, acompanhado de mapa, os quais deverão ser 

entregues na Prefeitura até 10.º (décimo) dia útil de cada mês.  

14.1.10. Efetuar, durante todo o período da concessão, todo o tipo de manutenção necessária à boa 

conservação do cemitério.  

14.1.11. Cumprir com todas as obrigações constantes na sua proposta técnica, sob pena de rescisão do 

contrato de concessão.  

14.1.12. Caberá a CONCEDENTE, a seu critério e através da Secretaria Municipal de Administração, 

exercer ampla, irrestrita e permanente  fiscalização  de  todas  as  fases  da execução do serviço e do 

Comportamento do Pessoal da CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo  da  obrigação  desta de  fiscalizar  

seus  responsáveis Técnicos, empregados, prepostos ou subordinados.  

14.1.13. A CONCESSIONÁRIA declara aceitar integralmente, todos os métodos e processos de 

inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE.   

14.1.14. A existência e a atuação da fiscalização da CONCEDENTE em nada restringe a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto 

contratado e as suas conseqüências e implicações, próximas ou remotas.  

14.1.15. Todo Pessoal, ferramentas, equipamentos, bem como todos os encargos sobre a mão-de-obra, 

necessários para a realização dos Serviços constantes deste contrato, correrão por conta da 

CONCESSIONÁRIA.  
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14.1.16. Todo o pessoal contratado para a execução da obra, objeto deste contrato, deverá ser 

registrado em carteira pelo regime CLT, em nome da Contratada.  

14.1.17. A CONTRATADA, obriga-se a indenizar a CONTRATANTE, em razão de qualquer ação 

judicial trabalhista ou cível, inclusive devendo ser arrolada como litisconsorte necessária nos 

processos relativos a execução serviços contratados em que  a Administração Municipal seja parte 

passiva. 

14.1.18. A CONTRATADA não terá direito a indenização pelas obras e melhorias que fizer no 

cemitério, independentemente da natureza que for, as quais se incorporarão ao patrimônio público 

municipal, da mesma forma, em que os bens móveis utilizados na Capela Mortuária se integrarão ao 

patrimônio municipal, sem direito de ressarcimento à empresa vencedora. 

14.1.19. A participação no presente procedimento licitatório configurará a renúncia expressa de 

recebimento de eventuais créditos que o licitante tenha para receber do Município de Orleans. 

15. DOS ESCLARECIMENTOS  

15.1. Qualquer esclarecimento relacionado com a licitação deverá ser solicitado por escrito e 

encaminhado à Prefeitura do Município de Orleans, aos cuidados da Comissão de Licitação, sito á 

Rua XV de Novembro, 282, Centro, Orleans, SC, os quais somente serão aceitos até 2 (dois) dias 

úteis anteriores à data fixada, para a apresentação dos documentos da habilitação e proposta.  

15.2. Não sendo formulado pedido de esclarecimento até o prazo estabelecido, pressupõe-se que os 

elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação dos 

documentos da habilitação e proposta, não cabendo às licitantes direito a qualquer reclamação 

posterior.   

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

16.1. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado ou anulado no todo ou em parte, por 

ilegalidade, por ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado.  

16.2. Este Edital obedecerá todo o disposto na Lei Municipal nº 2413/2011 e sua respectiva 

regulamentação bem como a Lei Federal nº 8.666/93, no que couber. Fica eleito o foro da comarca de 

Orleans – SC, para dirimir questões decorrentes deste processo licitatório.   

16.3. A regularização das licenças ambientais serão de responsabilidade do Município de Orleans. 

17. ANEXOS DO EDITAL 

 Integram o presente Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 

ANEXO I – RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS A GUARNECER A CAPELA MORTUÁRIA;  

ANEXO II – LEI MUNICIPAL N.º 2413/2011;  

ANEXO III – TAXAS DOS SERVIÇOS CONFORME, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL (arts. 

433 a 439);  

ANEXO IV – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO;  
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES;  

ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO.  

Orleans, 21 de Novembro de 2013. 

 

MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES 

PREFEITO MUNICIPAL DE ORLEANS 
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ANEXO I 

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS A GUARNECER A CAPELA MORTUÁRIA 

 03 unidades de Baldes Plásticos de 15 litros; 

 02 unidades de Lixeiras Plásticas de 10 litros; 

 03 unidades de Lixeiras com Tampas Basculantes; 

 03 unidade de Vassouras Plásticas; 

 02 unidades de Rodo; 

 Suprimento inicial de Toalha de Rosto (06 unidades); 

 Pano para Chão (04 unidades); 

 Pano de Prato (06 unidades); 

 Iluminação de Emergência para a Capela, com projeto aprovado pelo órgão competente; 

 Mobiliário completo para Cozinha; 

 Mobiliário para Roupeiro Embutido (2,75m x 1,13m) – 02 unidades; 

 Mobiliário para Balcão de Pia; 

 Barra de Apoio para Banheiro de Cadeirantes; 

 01 Cama de Casal (1,38m x 1,88m) com Colchão de Casal; 

 01 Beliche (0,78m x 1,88m) com 02 Colchões de Solteiro; 

 06 travesseiros, lençóis, cobertores e edredom para a cama de casal e para os beliches; 

 01 Refrigerador novo de 240 litros; 

 01 Forno de Microondas novo de 28 litros; 

 01 Cafeteira com Jarra de Inox Térmica; 

 01 Garrafa Térmica Grande de Inox; 

 01 Fogão Simples de 4 Bocas; 

 01 Aspirador de Pó e Água (novo); 

 Conjunto de Chaleiras, Panelas, Bule, Talheres e Pratos; 

 100 cadeiras plásticas com apoio para os braços; 

 03 Cadeiras Estofados para os celebrantes das missas/cultos; 

 01 Bebedouro de Água, para refil de 20 litros; 

 02 botijões de gás, com mangueiras e válvulas; 

 01 Portão medindo 6,45m x 1,10m, Pintado e Galvanizado; 

 01 Portão medindo 2,00m x 1,10m, Pintado e Galvanizado; 

 01 Portão medindo 2,95m x 1,40m (de correr), Pintado e Galvanizado; 

 03 aparelhos de Condicionador de Ar, de 30 mil BTU’S (quente e frio), instalados. 
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ANEXO II 

 

LEI Nº 2413 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011. 

 

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A OUTORGAR CONCESSÃO DE 

SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS". 

 

JACINTO REDIVO, Prefeito do Município de Orleans, FAZ SABER que a Câmara Municipal 

aprovou eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a outorgar, nos termos da legislação aplicável, mediante 

procedimento licitatório na modalidade concorrência, concessão de serviço público precedida de 

execução de obra pública, tendo por objetivos: 

I - a construção de Capela Mortuária no Cemitério Municipal São José, às expensas do concessionário 

e por sua conta e risco; 

II - a administração, manutenção e operação, pelo concessionário, da Capela Mortuária, por sua conta 

e risco, até a conclusão das obras de construção da Capela mencionada no inciso I deste artigo e o 

início de sua operação; 

III - a administração, manutenção e operação, pelo concessionário, da nova Capela Mortuária, por sua 

conta e risco, pelo prazo a ser previsto no regulamento ou no edital de concorrência pública da 

concessão; 

IV - a construção de 3 (três) salas comerciais no Cemitério Municipal São José, às expensas do 

concessionário e por sua conta e risco; 

V - a administração, manutenção e operação, pelo concessionário, das salas comerciais, por sua conta 

e risco, até a conclusão das obras de construção das salas mencionadas no inciso IV deste artigo e o 

início de sua operação; e, 

VI - a administração, manutenção e operação, pelo concessionário, das 3 (três) novas salas 

comerciais, por sua conta e risco, pelo prazo a ser previsto no regulamento ou no edital de 

concorrência pública da concessão. 

§ 1º A concessão deverá observar as normas gerais estabelecidas na legislação federal sobre a matéria 

assegurando aos usuários dos serviços concedidos a regularidade, a continuidade, a segurança, a 

qualidade e a eficiência na sua prestação. 

§ 2º A concessão será onerosa para o concessionário, cujo valor do pagamento será definido no edital 

de concorrência pública, cabendo ao concessionário todos os investimentos necessários à execução 

das obras e à conservação, administração e exploração dos empreendimentos, cujo valor foi orçado 

preliminarmente em R$ 397.620,00 (trezentos e noventa e sete mil seiscentos e vinte reais) conforme 

planilha anexa. 
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§ 3º Fica o Executivo autorizado a ceder parte do terreno de propriedade do Município, nas 

dependências do Cemitério Municipal São José, cujas metragens encontram-se no projeto anexo que 

faz parte integrante desta Lei. 

§ 4º O Executivo deverá proceder igualmente à rescisão de todos os contratos e à extinção de todas as 

permissões, concessões, autorizações ou licenças prejudiciais à concessão (autorizada pela presente 

Lei) ou com ela incompatíveis. 

Art. 2º A rampa de acesso ao Cemitério Municipal será construída pelo Município de Orleans. 

 

Art. 3º A concessão deverá ser planejada, licitada, contratada, acompanhada e fiscalizada pelo Poder 

Executivo, na condição de Poder Concedente, autorizando-se a delegação de tais poderes mediante 

Decreto. 

Parágrafo Único - Encerrada a fase licitatória, será celebrado contrato administrativo de concessão de 

uso entre o Município e o vencedor da licitação, já como Concessionário, que, entre outras cláusulas e 

condições de praxe, deverá estabelecer: 

I - que o Concessionário, durante o prazo de concessão, se comprometerá a explorar exclusivamente 

atividades comerciais, industriais ou de prestação de serviços; 

II - que as despesas decorrentes da realização das obras para instalação das empresas serão de 

exclusiva responsabilidade do Concessionário; 

III - que a exploração comercial do imóvel correrá por conta e risco do Concessionário; 

IV - que, ocorrendo a cessação das atividades do Concessionário, automaticamente será extinta a 

concessão e as benfeitorias construídas no imóvel serão incorporadas ao Patrimônio Municipal, não 

cabendo ao Concessionário qualquer direito à indenização; 

a) O Concessionário terá um prazo de seis meses após a cessação das atividades e extinção da 

Concessão, para exercer o seu direito de transferibilidade antes que ocorra a incorporação acima 

mencionada. 

VI - que ao Município fica assegurado o direito de acompanhar e fiscalizar as obras de construção das 

empresas; 

VI - que o Concessionário se obriga a preservar e manter o imóvel em bom estado de conservação; 

VII - que ao Município fica assegurado o direito de, a qualquer tempo, proceder vistoria no imóvel 

para assegurar o cumprimento do que está determinado no inciso anterior; 

VIII - que o não cumprimento das obrigações assumidas pelo Concessionário, determinará a aplicação 

das sanções previstas na legislação e no contrato, inclusive o cancelamento da concessão, sem direito 

à indenização. 

Art. 4º A concessão terá prazo de 25 (vinte e cinco) anos, prorrogáveis por até igual período. 

Art. 5º Para amortização e retorno do investimento inerente à concessão, concessionário fará jus à 

percepção das tarifas, aluguéis e demais receitas compatíveis com o objeto da concessão e previstas 

no regulamento e no edital de concorrência pública. 
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Art. 6º Não serão permitidas a exploração, nas salas comerciais mencionadas no artigo 1º desta Lei, 

das atividades constantes no item 12, subitens 1 ao 17 (Serviços de Diversões, Lazer, Entretenimento 

e Congêneres), do art. 12 do Código Tributário Municipal (Lei Complementar nº 1.923/2005). 

Art. 7º Os preços cobrados pela utilização da Capela Mortuária, serão definidos de comum acordo 

pelo Poder Executivo e pelo concessionário. 

Art. 8º O regulamento da concessão será instituído por Decreto, observado o disposto nesta Lei. 

Art. 9º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta da dotação orçamentária 

vigente. 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Orleans - SC, 16 de dezembro de 2011; 126º anos da Fundação e 98º anos da Emancipação Política. 

 

JACINTO REDIVO 

Prefeito de Orleans 

 

PUBLICADA A PRESENTE LEI NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 

AOS DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E ONZE. 

 

RAMIREZ ZOMER 

Secretário de Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.leismunicipais.com.br/a/sc/o/orleans/lei-complementar/2005/192/1923/lei-complementar-n-1923-2005-dispoe-sobre-sistema-tributario-municipal-de-orleans-e-as-normas-gerais-de-direito-tributario-aplicavel-ao-municipio.html
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ANEXO III 

TAXAS DOS SERVIÇOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL - TSCM 

(art. 435 da Lei Complementar n.º 1923/2005) 

Serviço UFM 

R$ 63,38 

Total 

Construção de Capela com 04 (quatro) gavetas, laterais, 

fundos e inferior em azulejo; frente e beiral em pedra 

granito ocre, cinza-curubá ou cinza miudinho 

144,00 R$ 9.126,72 

Construção de capela com 08 (oito) gavetas, laterais, 

fundos e inferior em azulejo; frente e beiral em pedra 

granito ocre, cinza-curubá ou cinza miudinho  

229,00 R$ 14.514,02 

Construção de túmulo com 1 (uma) gaveta em pedra 

granito acre, cinza-curubá ou cinza miudinho 

43,00 R$ 2.725,34 

Construção de túmulo com 2 (duas) gavetas em pedra 

granito ocre, cinza-curumbá ou cinza miudinho 

59,00 R$ 3.739,42 

Construção de túmulo com 3 (três) gavetas em pedra 

granito ocre, cinza-curumbá ou cinza miudinho 

76,00 R$ 4.816,88 

Construção de túmulo com 01(uma) gaveta somente 

rebocado 

13,00 R$ 823,94 

Serviços de abertura de lacres 1,60 R$ 101,40 

Serviços de abertura de lacres com colocação de placas 4,00 R$ 253,52 

Serviços de abertura com aumento do túmulo e colocação 

de placas 

5,90 R$ 373,94 

Serviços de abertura com cavação e revestimento 

do interior com colocação de placas 

8,50 R$ 538,73 

Taxa manutenção de capelas com energia elétrica 1,80 R$ 114,08 

Taxa de Manutenção de capelas e túmulos de proprietários 

com renda superior a 02 salários mínimos 

0,5 R$ 31,69 
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ANEXO IV 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

À 

PREFEITURA DE ORLEANS 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº  124/2013 

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ADMINISTRAÇÃO DO 

CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ORLEANS, DA CAPELA MORTUÁRIA E DAS SALAS 

COMERCIAS ANEXAS. 

ABERTURA: 10/01/2014. 

  

A ____________________________________________________(nome do licitante), por seu 

representante legal, inscrita no CNPJ sob nº ____________________________________, com sede 

na _____________________________________, na cidade de _________________________, 

credencia como seu representante o Sr. 

_______________________________________________(nome e qualificação), CPF 

N°__________________________ e CI N°____________________________ para em seu nome 

participar do certame em epígrafe, conferindo-lhe poderes especialmente para formular propostas 

verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao pregão, na sessão pública de julgamento, 

nos termos da Lei 8.666/93.  

 

________________________________, em ____ de _____________________ 2014. 

 

 

 

  _____________________________________________ 

NOME E ASSINATURA 

REPRESENTANTE LEGAL DO CREDENCIANTE E CARIMBO DA EMPRESA 

 

 

 

 

 



 20 

 

ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº  124/2013 

 

DECLARAÇÃO DECUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7
O

 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

C.N.P.J.  ________________              

ENDEREÇO 

                         

Para fins de participação,  no  Edital  de EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº  1242013, 

em cumprimento com o que determina o Art. 27, inciso V, da Lei 8.666/93, declaramos para todos os 

fins de direito, que a nossa empresa não possui empregados menores de dezoito anos em jornada 

noturna, ou em locais insalubres ou perigosos; não possui em seus quadros empregados menores de 

dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 

 

                       Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

                                _______________,___ de ____________ de 20__  . 

  

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e  assinatura devidamente identificada do 

representante legal da empresa proponente. 
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ANEXO VI 

MINUTA DE CONTRATO 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.NumContrato 

 

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO A PREFEITURA DE 

ORLEANS E A EMPRESA NomeContratado NOS TERMOS DA LEI Nº. 8.666 DE 21/06/93, 

OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO SOB O REGIME DE EXECUÇÃO TipoContrato. 

 

Contrato que entre si celebram o PREFEITURA DE ORLEANS, Estado de Santa Catarina sito à Rua 

XV de Novembro, 282, s/n., inscrita no CGC/MF sob o nº 82.926.544/0001-43, neste ato representada 

por seu representante, Senhor MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES, PREFEITO DE 

ORLEANS, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e a Empresa 

NomeContratado, com sede à EnderecoContratado inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 

CNPJContratadoCPFContratado neste ato representada por seu representante legal Senhor  

NomeRespContratado, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, em decorrência do 

Processo de Licitação Nº. 124/2013, EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 124/2013, 

homologado em 01/01/1900, mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei Nº 8.666, de 

21/06/93 e legislação pertinente, ao Edital  antes citado, à proposta e às seguintes cláusulas 

contratuais: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1 - O objeto do presente contrato é a ObjetoContrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

2 - Fazem parte deste Contrato, independentemente de transcrição, os seguintes 

documentos, cujo teor é de conhecimento das partes contratantes: Proposta da CONTRATADA, 

PREGÃO PRESENCIAL, especificações complementares, além das normas e instruções legais 

vigentes no País, que lhe forem atinentes. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

3 - O objeto do presente contrato será realizado sob a Forma/Regime: TipoContrato 
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CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. A CONTRATADA fica obrigada ao:  

4.1.1. Fornecimento de documentação institucional necessária para sepultamentos; Zelar pela 

segurança e organização permanente dos cemitérios; Comercialização de espaços para sepultamentos; 

Realização dos serviços de construção de espaços para sepultamento (ataúde, carneiro, lóculos, etc.); 

Serviços de acompanhamento de sepultamento; Acompanhamento de translados e exumação; 

Realização de obras de melhorias; Construção de ossários coletivos no cemitério; Administração, 

limpeza e manutenção da Capela Mortuária; Limpeza, conservação e pintura geral do cemitério; 

Conservação e ladrilhamento das ruas internas do mesmo; Elaboração de mapa do cemitério; 

apresentação de relatório de sepultamentos mensais; Fixação de placas de orientação dos usuários; 

Atendimento em Plantão 24hs; e, Fornecer toda a documentação necessária para o sepultamento 

conforme legislação federal e municipal.  

4.1.2. Elaboração de Regimento Interno (com aprovação do Poder Executivo Municipal); 

Recadastramento imobiliário; Nomeação e numeração de todos os jazigos existentes; Projeção e 

número de atendimentos futuros; Projeção para ocupação do solo; Elaboração de planilhas com custos 

para aprovação do Chefe do Poder Executivo; Implantação do sistema de monitoramento; Estudo de 

viabilidade para ampliação de área de ocupação; Elaboração de norma técnica para inumações e 

exumações de acordo com a realidade local, com base na norma técnica Brasileira; Informativos para 

conscientização da população quanto ao uso e manutenção do mausoléu; Delimitação de área para 

inumações de cunho social; e, Delimitação de áreas para sepulturas temporárias e permanentes. 

4.1.3. Aquisição de todos os móveis necessários para mobiliar a Capela Mortuária, de acordo com a 

relação de móveis e descrições constantes do Anexo I deste edital. 

4.2. Cabe ainda à contratada: 

4.2.1. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus 

empregados no local de trabalho;  

4.2.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia 

anuência da concedente;  

4.2.3. Substituir, sempre que exigido pela concedente e independentemente de justificação 

por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados 

prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interessado do serviço 

público;  

4.2.4. Fornecer sempre que solicitado pela concedente, os comprovantes de pagamentos 

dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas;  

4.2.5. Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

4.2.6. Construir novos espaços no cemitério municipal, conforme a necessidade e as 

solicitações do Município de Orleans;  

4.2.7. A empresa vencedora deverá seguir todas as especificações técnicas que se referirem 

à construção de novos espaços, inclusive com acompanhamento de engenheiro devidamente 

registrado no CREA, com lavratura de ART;  
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4.2.8. A Concessionária será responsável pelos danos causados diretamente à 

administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, bem como 

arcará com eventuais dívidas (vencidas ou vincendas), consolidadas ou não, ajuizadas ou não, 

relativas ao cemitério, inclusive, àquelas decorrentes de sentença judicial.  

4.2.9. Emitir balancete mensal dos sepultamentos, acompanhado de mapa, os quais 

deverão ser entregues na Prefeitura até 10.º (décimo) dia útil de cada mês.  

4.2.10. Efetuar, durante todo o período da concessão, todo o tipo de manutenção necessária 

à boa conservação do cemitério.  

4.2.11. Cumprir com todas as obrigações constantes na sua proposta técnica, sob pena de 

rescisão do contrato de concessão.  

4.2.12. Caberá a CONCEDENTE, a seu critério e através da Secretaria Municipal de 

Administração, exercer ampla, irrestrita e permanente  fiscalização  de  todas  as  fases  da execução 

do serviço e do Comportamento do Pessoal da CONCESSIONÁRIA, que se obriga a permitir a 

realização de todo o tipo de fiscalização, sem prejuízo  da  obrigação  desta de  fiscalizar  seus  

responsáveis Técnicos, empregados, prepostos ou subordinados.  

4.2.13. A CONCESSIONÁRIA declara aceitar integralmente, todos os métodos e 

processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE.   

4.2.14. A existência e a atuação da fiscalização da CONCEDENTE em nada restringe a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto 

contratado e as suas conseqüências e implicações, próximas ou remotas.  

4.2.15. Todo Pessoal, ferramentas, equipamentos, bem como todos os encargos sobre a 

mão-de-obra, necessários para a realização dos Serviços constantes deste contrato, correrão por conta 

da CONCESSIONÁRIA.  

4.2.16. Todo o pessoal contratado para a execução da obra, objeto deste contrato, deverá 

ser registrado em carteira pelo regime CLT, em nome da Contratada.  

4.2.17. A CONTRATADA, obriga-se a indenizar a CONTRATANTE, em razão de 

qualquer ação judicial trabalhista ou cível, inclusive devendo ser arrolada como litisconsorte 

necessária nos processos relativos a execução serviços contratados em que  a Administração 

Municipal seja parte passiva. 

4.2.18. A CONTRATADA não terá direito a indenização pelas obras e melhorias que fizer 

no cemitério, independentemente da natureza que for, as quais se incorporarão ao patrimônio público 

municipal, da mesma forma, em que os bens móveis utilizados na Capela Mortuária se integrarão ao 

patrimônio municipal, sem direito de ressarcimento à empresa vencedora. 
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CLAUSULA QUINTA – DOS SEPULTAMENTOS GRATUITOS 

5.1 – A concessão de serviços público ora contratada será gratuita, devendo a 

CONCESSIONÁRIA realizar os sepultamentos gratuitos e demais atos necessários, à pessoas 

reconhecidamente carentes pela Administração Pública Municipal, beneficiários dos programas 

assistências municipais. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS  

6.1 - O Contrato terá vigência por 25 (vinte e cinco) anos, a partir de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado a critério das partes, por igual período.  

6.1.1. O Contrato poderá a qualquer tempo ser aditado para adequações às disposições 

governamentais aplicáveis à espécie, de acordo com o art. 65, §  1º da Lei n° 8666/93 e suas 

alterações. 

6.2 - Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 

6.3 - Os prazos serão em dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto de 

forma diferente. 

6.4 - Os prazos se iniciam e vencem em dia de expediente normal. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS 

7 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do Orçamento Fiscal 

vigente, cuja(s) fonte(s) de recurso(s) tem a seguinte classificação:  

 

CLÁUSULA OITAVA - DA ACEITAÇÃO E DO CONTROLE DE QUALIDADE 

8.1 - O serviço contratado somente será considerado devidamente aceito após analisado e 

aprovado pelo Órgão competente da CONTRATANTE. 

8.2 - No caso de não aceitação do serviço pela CONTRATANTE, a CONTRATADA 

deverá providenciar, sem ônus para a CONTRATANTE, a substituição dos mesmo no prazo máximo 

de 15 (quinze) dias corridos, contados da notificação recebida.   

 

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

9.1 - Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

9.1.1 - Unilateralmente pela CONTRATANTE: 
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a) quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação 

técnica aos seus objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativo de seu objeto, nos limites permitidos no Parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei Nº 

8.666.93 

9.1.2 - Por acordo das partes: 

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

b) quando necessária a modificação do modo de fornecimento, em face de verificação 

técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 

circunstância supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento 

com relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento 

de bens. 

9.2 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, respeitados os termos do Parágrafo 1º do Artigo 

65 da Lei Nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS MULTAS 

10.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, caberá, conforme a gravidade da falta 

e garantida a prévia defesa, a aplicação das seguintes sanções, de acordo com o previsto na Seção II 

do Capítulo IV da Lei Nº. 8.666/93. 

10.1.1 - Multa na ordem de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso calculado 

sobre o valor total do Objeto licitado com atraso, até o limite de 6% (seis por cento). 

10.1.2 - Em caso de tolerância, após os primeiros 30 (trinta) dias de atraso, e não 

rescindido o contrato, se este atraso for repetido, a PREFEITURA  DE ORLEANS poderá aplicar a 

multa em dobro da forma do item 10.1.1. 

10.1.3 - Advertência 

10.1.4 - Suspensão do direito de licitar, junto ao PREFEITURA DE ORLEANS. 

10.1.5 - Declaração de inidoneidade, de lavra do Prefeito Municipal Sr. MARCO 

ANTONIO BERTONCINI CASCAES para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto pendurar os motivos da punição. 

10.2 - O atraso para efeito de cálculo da multa prevista nos itens 10.1.1. e 10.1.2. será 

contados em dias corridos, a partir do vencimento do prazo estipulado da entrega até a data de entrega 

do Objeto da presente Licitação. 

10.3 - Nenhum pagamento será processado à Proponente penalizada, sem que antes, esta 

tenha pago ou lhe seja relevada a multa imposta. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

11.1 - Rescisão deste Contrato por ato unilateral da CONTRATANTE: 

11.1.1 - A CONTRATANTE poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este 

Contrato, independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos 

fatos adiante enunciados, bastando para isso comunicar a CONTRATADA sua intenção, com 

antecedência mínima de 5 (cinco) dias: 

a) o não cumprimento pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, especificações, 

projetos ou prazos; 

b) o cumprimento irregular pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, 

especificações, projetos ou prazos; 

c) o desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da autorizada 

designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

d) razões de interesse do serviço público. 

11.1.2 - A CONTRATANTE terá o direito de rescindir de imediato o presente contrato, 

independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, caso ocorra qualquer um dos fatos a seguir 

enunciados: 

a) o atraso injustificado na entrega do material; 

b) suspensão, pelas autoridades competentes, do fornecimento de materiais da 

CONTRATADA, em decorrência de violação de disposições legais vigentes; 

c) a paralisação do fornecimento de materiais sem justa causa e prévia comunicação a 

CONTRATANTE; 

d) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação com outrem, a cessão ou 

transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução 

deste; 

e) o cometimento reiterado de faltas no seu fornecimento de materiais; 

f) a decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil; 

g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do proprietário, em se tratando de firma 

individual; 

h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a 

juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato; 

i) o protesto de títulos ou a emissão de cheques, sem suficiente provisão, que caracterizem 

a insolvência do contrato. 

11.1.3 - No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa da CONTRATADA, 

serão observadas as seguintes condições: 
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a) a CONTRATADA não terá direito de exigir indenização por qualquer prejuízo e será 

responsável pelos danos ocasionados, cabendo a CONTRATANTE aplicar as sanções contratuais e 

legais pertinentes; 

b) a CONTRATADA terá o direito de ser reembolsada pelos materiais já fornecidos, 

desde que aprovado pela CONTRATANTE, até a data da rescisão, deduzidos os prejuízos causados a 

CONTRATANTE; 

c) em qualquer caso, a CONTRATANTE reserva-se o direito de dar continuidade à 

aquisição de materiais através de outras empresas, ou da forma que julgar mais convenientes; 

d) caso a CONTRATANTE não use o direito de rescindir este Contrato, poderá, a seu 

exclusivo critério, reduzir ou suspender o fornecimento de materiais referente ao mesmo e sustar o 

pagamento das faturas pendentes, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição 

contratual infringida. 

11.2 - Rescisão deste Contrato por Acordo entre as Partes ou Judicial: 

11.2.1 - O presente Contrato também poderá ser rescindido quando ocorrer: 

a) a supressão, por parte da CONTRATANTE, de fornecimento, acarretando modificação 

do valor inicial do Contrato, além do permitido no Regulamento de Habilitação Licitação e 

Contratação, em seu artigo 79 da Lei Nº. 8.666/93; 

b) a suspensão de sua execução, por  ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo 

superior a 30 (trinta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna 

ou guerra; 

c) o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, 

decorrentes de materiais já fornecidos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 

ordem interna ou guerra; 

d) a não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local para entrega dos 

materiais, nos prazos contratuais. 

11.2.2 - Nestes casos, a CONTRATANTE, deverá pagar a CONTRATADA os materiais 

já fornecidos, de acordo com os termos deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS TAXAS  

12 - Os valores das taxas relativas aos serviços prestados pela concessionária estão 

definidas no Código Tributário Municipal – Lei Complementar nº 1923/2005 e poderão ser 

reajustados anualmente, de acordo com os procedimentos legalmente estabelecidos.    

 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  DOS IMPOSTOS E TAXAS  
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13 - Os impostos, taxas, encargos trabalhistas, seguro, decorrentes da prestação de serviços 

correrão por conta do concessionário, por todo o período da concessão, inclusive o Imposto Sobre 

Serviços – ISS, na ordem de 5% (cinco por cento), conforme o Código Tributário do Município de 

Orleans (Lei Complementar n.º 1923/2005), art. 267, item 25.    

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - NOVAÇÃO 

14 - A não utilização por parte da CONTRATANTE, de quaisquer direitos a ela 

assegurados neste Contrato ou na Lei, em geral, ou a não aplicação de quaisquer sanções nelas 

previstas, não importa em novação quanto a seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada 

como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras. Todos os recursos postos a disposição 

da CONTRATANTE, neste Contrato, serão considerados como cumulativos, e não alternativos, 

inclusive em relação a dispositivos legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

15 - Para as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de 

Orleans, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo os representantes das partes 

contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo. 

 

ORLEANS, DataExtensoAssinatura. 

 

 

MARCO ANTONIO B. CASCAES                                               NomeContratado 

                   PREFEITO DE ORLEANS                                                           Representante Legal 

 

 

Testemunhas: 

CPF:  

 

CPF:  

 

 


