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CONCORRÊNCIA N° 03/2013 – RE-RATIFICADO 
PROCESSO N° 7640/2013 

 
1.º PREÂMBULO 
 
1.1. A Prefeitura do Município de Capão Bonito, Estado de São Paulo, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que, na sala de reuniões do setor de Licitação, da 
Prefeitura do Município de Capão Bonito, localizada na Rua Nove de Julho, nº 690, 
Capão Bonito/SP, será realizada, no dia 07de Outubro de 2014 às 09h00hrs, a 
licitação, na modalidade Concorrência, do tipo maior oferta de pagamento ao poder 
concedente pela outorga da concessão" (inciso III do artigo 15 da n° Lei 8.987/95), para 
Concessão Pública para exploração de serviços funerários no Município de Capão 
Bonito.  
 
1.2. A Concorrência será processada de acordo com a Lei nº 8.987/95 e 
subsidiariamente pela Lei n° 8.666/93, com a legislação municipal pertinente a matéria e 
com normas e condições deste edital e anexos.  
 
1.3. A Concedente optou por realizar a delegação à iniciativa privada, mediante 
concessão previamente licitada, tendo em vista que não dispõe de tecnologia, pessoal 
técnico, estrutura, nem de recursos orçamentários e financeiros para suprir com os 
investimentos que seriam necessários.  
 
2.0 DA OBTENÇÃO DO EDITAL: 
 
2.1. A pasta com o edital completo e seus anexos poderá ser obtida junto ao Setor de 
Licitações desta Prefeitura, sito à Rua Nove de Julho, 690 – Centro Capão Bonito SP. 
 
2.1.1. Qualquer informação será fornecida ao interessado de 2.ª a 6.ª feira junto ao setor 
de licitação, no horário das 09:00 às 17:00 horas, ou pelo fone (015) 3543-9900 – Ramal 
9936.  
 
2.1.2. O licitante obterá esclarecimentos sobre os aspectos técnicos desta licitação 
através de pedido de esclarecimentos ou de informações por escrito, via fac-símile 
telefone (15) 3543-9900 e pelo e-mail editalcapaobonito@gmail.com, no horário das 
09:00 às 17:00 horas, de 2ª à 6ª feira, as quais serão respondidas, na forma da Lei, pela 
Comissão de Licitação e pela Secretaria de Assistência Social.  
 
2.2. Solicitamos às empresas interessadas, que compareçam às seções da licitação através 
de representantes, regularmente nomeados, com poderes específicos para interpor ou 
desistir de recursos.  
 
2.3. O credenciamento poderá ser procedido mediante apresentação de procuração ou 
documento subscrito pela empresa, em papel próprio, contendo, obrigatoriamente, a 
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indicação do número da cédula de identidade ou documento equivalente.  
 
3.0 INTEGRAM ESTE EDITAL: 
 
3.1. Faz parte deste edital, como se nele estivessem transcritos, os seguintes anexos:  
 
3.1.1. Anexo I - Projeto Básico (Termo de Referência) - Descrição das Condições 
Técnicas Necessárias à Prestação Adequada dos Serviços;  
 
3.1.2. Anexo II - Modelo Carta de Credenciamento;  
 
3.1.3. Anexo III - Modelo Declaração de Aceitação das Condições do Edital para a 
Execução dos Serviços;  
 
3.1.4. Anexo IV - Modelo Declaração de Disponibilidade de Instalações, Recursos 
Humanos, Equipamentos e Materiais;  
 
3.1.5. Anexo V - Modelo de Declaração de Conhecimento das Condições de Prestação 
dos Serviços;  
 
3.1.6. Anexo VI - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo;  
 
3.1.7. Anexo VII - Modelo de Declaração de Regularidade para com o Ministério do 
Trabalho;  
 
3.1.8. Anexo VIII - Modelo de Declaração de Beneficiar-se da Lei Complementar n° 
123/06;  
 
3.1.9. Anexo IX - Modelo da Proposta Comercial; e  
 
3.1.10. Anexo X - Minuta de Contrato de Concessão. 
 
3.2. Em caso de divergência entre a redação do edital e de um anexo, prevalecerá o que 
estiver disposto no edital.  
 
3.3. Para efeito desta licitação e do contrato a ser firmado considera-se:  
 
3.3.1. Concessão - a delegação da prestação do serviço funerário no Município de Capão 
Bonito, feita pelo Poder Concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, 
à pessoa jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e r isco e 
por prazo determinado;  
 
3.3.2. Poder Concedente, Concedente, Administração ou Prefeitura - o Município de 
Capão Bonito;  
 
3.3.3. Concessionária ou Contratada - empresa vencedora da licitação que firmar o 
contrato de concessão com o Poder Concedente;  
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3.3.4. Edital - Este instrumento convocatório;  
 
3.3.5. Contrato ou Contrato de Concessão - o instrumento contratual a ser firmado 
entre o Poder Concedente e a licitante vencedora da licitação que, a partir de então, passa 
a ser Concessionária;  
 
3.3.6. Serviço Funerário - a prestação dos serviços relacionados à organização e 
realização de funerais, mediante a cobrança de tarifas, sob aprovação e fiscalização do 
Poder Concedente.  
 
4.0 DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 
 
4.1. O objeto da presente licitação é a Concessão para exploração de serviços funerários 
no Município de Capão Bonito, de acordo com as condições de regularidade, 
continuidade, eficiência, estrutura de atendimento, segurança, atualidade, generalidade e 
modicidade das tarifas.  
 
4.2. Constitui obrigação da Concessionária disponibilizar os imóveis destinados à 
realização de velórios, os veículos para transporte dos corpos, o pessoal para execução 
dos serviços e toda a estrutura para cumprimento fiel do serviço a ser concedido.  
 
4.3. A Concessionária deverá prestar, gratuitamente, os serviços funerários, inclusive o 
fornecimento de caixões e o transporte dos corpos para as pessoas reconhecidamente 
pobres, cujo pedido será feito pelo Serviço Social da Prefeitura, baseado em estudo 
sócio econômico, ou indigentes conforme a legislação municipal específica.  
 
4.3.1. O transporte inclui o translado de munícipe, reconhecidamente pobre e/ou 
pertencente à família de baixa renda e/ou incluído no cadastro único para programas 
sociais, que veio a óbito dentro do Estado de São Paulo, no decorrer de tratamento em 
hospitais de outros municípios ou decorrente de outros motivos, sem limite de translado 
ou custos para o Município, devidamente autorizado pelo Serviço Social da Prefeitura.  
 
4.4. A meta dessa concessão é atender, de forma continuada, a toda a população que 
necessita do serviço funerário do Município de Capão Bonito, com a qualidade que 
merecem os usuários desses serviços, assegurando a modicidade das tarifas.  
 
5.0 DOS SERVIÇOS: 
 
5.1. Nos termos dos incisos I, II, III, IV, V. VI. VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII do 
artigo 6° da Lei Municipal n° 3.277, de 04 de setembro de 2009, por exploração do 
serviço funerário compreende-se:  
 
5.1.1. fornecimento de caixões e urnas mortuárias;  
 
5.1.2. remoção e transporte de cadáveres, ossadas e membros;  
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5.1.3. ornamentação e instalação mortuária de qualquer espécie;  
 
5.1.4. transporte de esquife, urnas ou caixões, exclusivamente em carros funerários;  
 
5.1.5. transporte de coroas e flores nos cortejos fúnebres;  
 
5.1.6. intermediação de serviços das repartições públicas municipais, Cartórios de 
Registro Civil, órgãos previdenciários, em hospitais, demais clinicas, Instituto Médico 
Legal – IML, Serviço de verificação de óbito – SVO, em obter registro de óbitos e 
liberação de corpos e demais serviços inerentes ao funeral;  
 
5.1.7. transporte fúnebre dentro do município ou deste para outros municípios, 
respeitada a legislação de cada cidade;  
 
5.1.8. manutenção das salas de velório e demais dependências necessárias à execução dos 
serviços; 
 
5.1.9. fornecimento de serviços assistências, em sepultamento gratuito à indigentes assim 
considerados, para pessoa cujo não seja reclamado por familiares ou amigos e cujo 
domicílio seja desconhecido e pessoas carentes sem recursos financeiros devidamente 
comprovado pela Municipalidade através da Secretaria de Assistência Social;  
 
5.1.10. outros serviços inerentes, auxiliares e complementares à cargo da concessionária, 
assumindo todos os encargo e obrigações, sem direito a qualquer restituição por parte da 
Municipalidade, após o término do prazo da presente concessão; 
 
5.1.11. destinar instalações e veículos adequados à realização dos serviços;  
 
5.1.12. fornecimento de aparelho de ozona para purificação e desinfecção do ar; 
 
5.1.13. fornecimento de notícia dos óbitos ocorridos, para a imprensa quando solicitado 
pela família do falecido. 
 
5.2. A Concessionária deverá disponibilizar, obrigatoriamente, para escolha dos 
interessados, no mínimo, o serviço de Funeral Básico, assim caracterizados:  
 
5.2.1. O serviço de Funeral Básico compreende:  
 
5.2.1.1.  Urna sextavada, verniz fosco, com alças do tipo dura, tampo escuro; e  
 
5.2.1.2.  Transporte dentro do município;  
 
5.3. Também caracterizam serviços compreendidos no objeto da Concessão, que 
poderão ser prestados pela Concessionária:  
 
5.3.1.  Comercialização de caixões e urnas;  
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5.3.2.  Instalação de câmaras mortuárias;  
 
5.3.3.  Ornamentação e instalação mortuária de qualquer espécie;  
 
5.3.4.  Realização de velório ou similar;  
 
5.3.5. Transporte de esquife ou similar dentro do município e deste para outros 
municípios, respeitada a legislação de cada município;  
 
5.3.6.  Transporte de coroas e flores nos cortejos fúnebres dentro do município;  
 
5.3.7. Remoção e transporte de corpos e ossadas devidamente acondicionados  
exclusivamente em carros fúnebres, dentro do município;  
 
5.3.8. Fornecimento de noticiários de falecimento e ofícios religiosos fúnebres, para 
jornais e emissoras de rádio do Município;  
 
5.3.9. Providências administrativas junto às repartições municipais, cemitérios,  cartórios 
de registro civil;  
 
5.3.10. Atendimento a todas as posturas municipais e do Código Sanitário do Estado, 
bem como o acompanhamento junto aos órgãos oficiais para liberação de corpos sujeito 
à necropsia pela legislação vigente;  
 
5.3.11. Fornecimento de caixões especiais, quando for o caso, em que a legislação 
vigente aplicável exigir; e  
 
5.3.12. Instalação, administração, manutenção e locação de salas de velório.  
 
5.4. Conforme dispõe o artigo 11 da Lei 8.987/95, a Concessionária poderá ter outras 
fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias relativas ao 
serviço funerário concedido, com exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das 
tarifas.  
 
5.4.1. Essas demais receitas poderão ser obtidas com outras opções de serviços de 
funerais além dos estabelecidas como obrigatórias neste edital, desde que os 
interessados sempre tenham a possibilidade de escolher, caso prefiram, por um dos dois 
tipos de funeral cujas tarifas estão estabelecidos neste edital.  
 
5.5. A Concessão implica na prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos 
usuários, conforme estabelecido na Lei n° 8.987/95, nas normas pertinentes e no 
respectivo contrato.  
 
5.5.1. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, 
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade 
das tarifas, na forma da Lei.  
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5.6. Considerando o investimento para a implantação do serviço funerário, com o 
padrão de qualidade exigido nesse edital, compatível com o já disponibilizado à 
população de Capão Bonito; considerando a necessidade de manter a tarifa num nível de 
modicidade que não venha prejudicar o usuário; considerando que a legislação limita em 
10 (dez) anos o prazo da concessão, o que impede a possibilidade de diluir o 
investimento num prazo maior; e considerando, ainda, a quantidade estimada de óbitos 
deste município; não é viável, economicamente, que o serviço seja dividido para ser 
executado por mais de uma concessionária, implicando na necessidade de concessão 
desses serviços em caráter de exclusividade a uma única empresa. 
 
6.0 DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PARTICIPAÇÃO 
 
6.1. Somente poderão participar desta licitação empresas que atenderem às  exigências 
deste edital, e em especial aquelas:  
 
6.1.1.  Cujo objetivo social permita a execução dos serviços objeto deste edital;  
 
6.1.2. Que provarem possuir capital integralizado no valor não inferior ao especificado 
no Edital;  
 
6.1.3. Que demonstrarem sua boa situação financeira, atingindo aos índices mínimos de 
Liquidez Geral, Liquidez Concorrente e Endividamento, exigidos neste Edital, calculados 
com base no Balanço Patrimonial do último exercício social, na forma descrita neste 
edital;  
 
6.2. Será vedada a participação de empresas na licitação quando:  
 
6.2.1. Estiverem sob processo de concordata, recuperação judicial ou extrajudicial ou 
falência;  
 
6.2.2.  Reunidas em consórcio;  
 
6.2.3.  Estiverem em débito com a Prefeitura Municipal de Capão Bonito, ou com a 
Prefeitura onde mantém sede de sua Matriz, bem como junto aos poderes Federal, 
Estadual e no Município em que tiver sede ou domicílio.  
 
6.2.4. Que tenham sido declaradas inidôneas ou suspensas do direito de licitar e 
contratar com a administração publica;  
 
6.2.5. Que não satisfaçam quaisquer das condições da habilitação jurídica, técnica, 
econômico-financeira e de regularidade fiscal e previdenciária estabelecidas neste Edital 
e, ainda, que incorram em alguma das condições impeditivas.  
 
7.0 DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS 
 
7.1. Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, das 
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condições gerais e particulares do objeto da presente licitação e das condições de 
execução dos serviços, devendo verificar as condições atuais e não podendo invocar 
nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da 
proposta ou do integral cumprimento do contrato, não sendo admitidas reivindicações 
posteriores sob quaisquer alegações.  
 
7.2. Qualquer informação será fornecida ao interessado de 2.ª a 6.ª feira ao setor de 
licitação no horário das 09:00 às 17:00 horas, ou pelo fone (015) 3543-9900 - Ramal 
9936.  
 
7.2.1. O licitante obterá esclarecimentos sobre os aspectos técnicos desta licitação 
através de pedido de esclarecimentos ou de informações por escrito, via fac-símile 
telefone (15) 3543-9900, no horário das 09:00 às 17:00 horas, de 2ª à 6ª feira, as quais 
serão respondidas na forma da Lei, pela Comissão de Licitação e pela Secretaria de 
Assistência Social.  
 
7.3. Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar o presente Edital, por 
irregularidade na aplicação da lei, devendo protocolar o pedido junto ao Protocolo Geral 
da Prefeitura Municipal de Capão Bonito, direcionado à Secretaria dos Negócios 
Jurídicos, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 
"Habilitação", conforme previsto no §1º do art. 41 da Lei nº 8.666/93. 
 
7.4. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Administração, a 
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes 
"Habilitação" ou, tendo-o aceito sem objeção, venha a apontar falhas ou irregularidades 
que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 
7.5. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.  
 
7.6. Em qualquer fase desta licitação caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a 
contar da data da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos termos do inciso I do art. 
109 da Lei nº 8.666/93.  
 
7.7. Os recursos serão dirigidos à autoridade superior, por intermédio da Comissão de 
Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, 
nesse mesmo prazo, encaminhá-los, devidamente informados, para apreciação e decisão 
da autoridade superior.  
 
7.8. Os recursos referentes aos atos de habilitação, inabilitação e julgamento das 
propostas terão efeito suspensivo, nos termos do artigo 109, §2º da Lei 8.666/93.  
 
7.9.  Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo 
e/ou subscrita por procurador não habilitado legalmente no processo para responder 
pela empresa.  
 
7.10. Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluído o dia do 
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vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente na Prefeitura.  
 
8.0 DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
8.1. As empresas interessadas em participar do presente processo licitatório deverão 
entregar a Documentação de Habilitação e a Proposta Comercial, devidamente 
numerada, cada uma apresentada em envelope separado, opaco, fechado, e inviolado ou 
lacrado, anotados a razão social do proponente, a modalidade e o número desta 
licitação, e a identificação do conteúdo: "Envelope n° 1 - Documentação de 
Habilitação", "Envelope n° 2 - Proposta Comercial" da seguinte forma:  
 
 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: _______________________ 
MODALIDADE: ______________________ 
ENVELOPE Nº01 - "Documentação de Habilitação". 
CONCORRÊNCIA Nº 03/2013 
 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: _______________________ 
MODALIDADE: ______________________ 
ENVELOPE Nº02 - "Proposta Comercial". 
CONCORRÊNCIA Nº 03/2013 
 
8.2.8.2. Os envelopes n° 01 - Documentação de Habilitação e n° 02 - Proposta Comercial 

deverão ser entregues no Setor de Protocolo da Prefeitura, até às 09:00 horas do dia 07 de 
Outubro de 2014. 

 
 
8.3. Após o prazo estabelecido neste Edital não serão recebidos envelopes.  
 
8.4. A sessão de abertura dos Envelopes dar-se-á no mesmo dia e hora do 
encerramento do recebimento dos envelopes, quando se procederá a rubrica, pelos 
presentes, dos elementos ali contidos.  
 
8.5. A Prefeitura não se responsabiliza por documentos não entregues em tempo hábil 
no Setor de Protocolo.  
 
8.6. Não havendo expediente no dia marcado para a abertura dos envelopes, ficará esta 
data adiada para o primeiro dia útil subsequente, à mesma hora e local, salvo 
manifestação em contrário.  
 
8.7. As empresas concorrentes deverão apresentar, junto com os envelopes, carta em 
papel timbrado ou procuração, assinada por seus representantes legais, nos respectivos 
termos contratuais, designando a(s) pessoa(s) para representá-la, credenciando-a(s) com 
poderes para todos os atos relativos à presente licitação, em especial para interpor 
recursos ou desistir de sua interposição, exceto no caso de ser o próprio diretor ou sócio 
da empresa, com poderes para tal, com a apresentação do contrato social em original ou 
cópia autenticada que o comprove, juntamente com o documento que o identifique.  
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8.8. O documento solicitado no item anterior deverá ser apresentado em uma única via, 
válida para todos os envelopes, salvo se a(s) pessoa(s) credenciada(s) não for(em) a(s) 
mesma(s) para todas as fases deste processo licitatório.  
 
8.9. Os documentos exigidos na presente licitação poderão ser apresentados em original 
ou por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente ou por servidor 
da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
8.9.1. Os documentos deverão ser apresentados previamente autenticados. Nas sessões 
de abertura dos envelopes, não será feita autenticação de documentos.  
 
9.0 DO ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
9.1. O Envelope nº 1 (Habilitação) apresentado por todos os licitantes, inclusive as 
microempresas e empresas de pequeno porte deverá conter a seguinte documentação de 
Habilitação Jurídica, fiscal e trabalhista, técnica e econômico-financeira (artigos 28 a 31 
da Lei 8.666/93):  
 
9.2. A documentação relativa à Habilitação Jurídica, conforme o caso, consistirá  em:  
 
9.2.1. Cédula de identidade;  
 
9.2.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;  
 
9.2.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores;  
 
9.2.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício;  
 
9.2.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  
 
9.2.6. O objeto social da empresa deverá ser compatível com o objeto licitado.  
 
9.3. A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme o caso, 
consistirá em:  
 
9.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  
 
9.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual;  
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9.3.3. Prova de regularidade, em plena validade, para com a Fazenda 
Federal(consistindo em Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de 
Tributos e Contribuições Federais e Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de 
Negativa da Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, ou, Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União);  
 
9.3.4. Prova de regularidade, em plena validade, para com a Fazenda Estadual(Certidão 
Negativa quanto a Dívida Ativa do Estado);  
 
9.3.5. Prova de regularidade, em plena validade, para com a Fazenda Municipal 
(Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários e 
Imobiliários expedida pela Secretaria Municipal de Finanças);  
 
9.3.6. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, em plena validade, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei, 
mediante a apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido 
pela Caixa Econômica Federal e Certidão Negativa de Débito (CND); 
 
9.3.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovante de inexistência de 

débitos  inadimplidos permanente a Justiça do Trabalho – Lei nº 12.440 de 07 de Julho de 2011. 

9.3.7.1. A prova de regularidade será atualizada pela Comissão de Licitações no momento de 
apresentação dos documentos de habilitação. 
 
9.4. A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em:  
 
9.4.1. Atestado(s) expedido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado em 
nome da empresa, comprovando a execução de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.  
 
9.4.1.1. Considera-se pertinente os atestados que comprovem a empresa ter prestado os 
serviços funerários, sob seu risco (concessão ou permissão), através de regular contrato 
delegado pelo Poder Concedente.  
 
9.4.1.2. Nos atestados deverão constar os dados da contratada e contratante, a vigência, 
a descrição dos serviços prestados, o número de óbitos que a empresa executou os 
serviços funerários por mês para alcançar, num período de doze meses consecutivos, o 
quantitativo exigido, além dos dados do signatário, inclusive telefone para prestar 
esclarecimentos, caso necessário. 
 
9.4.2. Relação explícita e da declaração (Anexo IV) formal da sua disponibilidade das 
instalações, veículos e equipamentos, considerados essenciais para o cumprimento do 
objeto da licitação. 
 
9.4.2.1. A relação explícita deverá indicar, no mínimo, as instalações onde serão feitos os 
velórios, com o endereço, ou no caso de ainda não disponíveis, o bairro/distrito em que 
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serão instaladas, conforme exigência deste edital, e os veículos com indicação da marca, 
modelo, tipo de adaptação e ano de fabricação. 
 
9.4.2.2. Não é necessário que a licitante já disponha dos veículos e, principalmente, das 
instalações para atender as exigências estipuladas neste edital, mas deverá declarar, sob 
as penas da lei, que irá disponibilizar tais recursos até a data da implantação para início 
da execução do contrato.  
 
9.4.3. Comprovação de que tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;  
 
9.4.3.1. A comprovação será feita por Atestado de Visita, fornecido pela Secretaria de 
Assistência Social da Prefeitura Municipal de Capão Bonito, devendo ser efetuado prévio 
agendamento da visita técnica junto a Secretaria de Assistência Social, no horário das 
09:00 às 17:00 horas, pelo telefone 3542-2955.  
 
9.5. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá em:  
 
9.5.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social , 
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; As demonstrações contábeis, abaixo especificadas,  deverão 
comprovar possuir os seguintes índices, extraídos do último balanço:  
 
• ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC= AC/PC >OU = 1,00  
 
• ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG= AC+RLP/PC+ELP > OU =1,00  
 
• GRAU DE ENDIVIDAMENTO - GE = ( PC+ELP )/AT < OU = 0,50  
 
ONDE: AC= ATIVO CIRCULANTE 
 
PC= PASSIVO CIRCULANTE  
 
RLP= REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  
 
ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  
 
AT= ATIVO TOTAL  
 
9.5.1.1 Nos termos da NBC-T-2.1 do Conselho Federal de Contabilidade, item 9.5.1, o 
balanço e demais demonstrações contábeis de encerramento de exercício bem como a 
demonstração dos índices contábeis deverão ser obrigatoriamente assinados por 
profissional credenciado (contabilista) e pelo titular da empresa ou seu representante 
legal.  
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9.5.2. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
proponente, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias, contados da data 
de apresentação da proposta;  
 
9.5.3. Comprovante de recolhimento de garantia, nas mesmas modalidades e 
critérios previstos no "caput" e § 1o do art. 56 da Lei 8.666/93, no valor de R$ 2.500,00 
( dois mil e quinhentos  reais), referente a 1% (um por cento) do valor estimado do 
objeto, a favor da Prefeitura Municipal de Capão Bonito/SP - Deverá ser recolhido até 
um dia antes da abertura deste Certame Licitatório.  
 
9.5.3.1 - Se a garantia for caução em dinheiro ou cheque, a licitante interessada deverá 
comparecer ao Setor de Licitação para a retirada da guia de recolhimento, e providenciar 
o recolhimento e apresentação junto à Finanças/Tesouraria da Prefeitura, sendo a guia 
de recolhimento devidamente autenticada pelo banco o comprovante de recolhimento 
no qual deverá colocar um via no envelope.  
 
9.5.3.2 - Se a garantia for em seguro-garantia ou fiança-bancária, a licitante deverá 
colocar a via original ou cópia autenticada no envelope nº 01.  
 
9.5.4. Prova de possuir capital social de, no mínimo, de R$  25.000,00 ( vinte e cinco mil  
reais), correspondente a 10%(dez por cento) do valor estimado do contrato. 
 
9.6. Demais documentos:  
 
9.6.1. Declaração de conhecimento das condições de prestação dos serviços, conforme 
modelo proposto no Anexo V deste Edital.  
 
9.6.2. Declaração de inexistência de fato impeditivo, conforme modelo proposto no 
Anexo VI deste Edital;  
 
9.6.3. Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da 
Constituição Federal, conforme modelo proposto no Anexo VII deste Edital;  
 
9.6.4. O proponente que desejar fazer uso do direito da Lei Complementar nº 123/06, 
que trata de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, deverá apresentar além da 
Declaração de intenção de beneficiar-se da Lei Complementar n° 123/06 (Anexo VIII), 
a Declaração da Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC nº 103, 
de 30 de abril de 2007, que se enquadra na citada lei. 
 
9.7. Das condições gerais da documentação:  
 
9.7.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;  
 
9.7.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será 
assegurado o prazo de 02 (dois)dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
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em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, 
a critério desta Prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com 
efeito, de certidão negativa;  
 
9.7.1.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste edital, procedendo-se à convocação dos demais licitantes sequenciais.  
 
9.7.2. A Administração se reserva o direito de exigir o documento original para 
confronto com o apresentado na licitação através de cópia autenticada.  
 
9.7.3. Fica dispensada a autenticação de Certidões emitidas via "Internet", pois as 
mesmas estarão condicionadas à verificação de autenticidade no site 
correspondente. 
 
9.7.4. Com relação às certidões, as licitantes que forem isentas de inscrição no órgão 
respectivo deverão declarar tal fato, sob as penas da Lei.  
 
9.7.5. Todos os documentos exigidos deverão ter sido expedidos por autoridades ou 
órgão competente do local da sede da concorrente, com prazo de validade e vigor na data 
de entrega dos envelopes, podendo ser apresentados no original, em cópia autenticada, 
ou em publicação na Imprensa, sob pena de inabilitação das concorrentes. Quando não 
houver prazo de validade fixado nas certidões será considerada a validade de 90 
(noventa) dias a partir da emissão dos mesmos.  
 
9.7.6. As declarações a serem firmadas pelas empresas concorrentes deverão ser 
apresentadas no original, com firma reconhecida do(s) signatário (s). 
 
10.0DO ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA COMERCIAL 
 
10.1. O Envelope n° 2 (Proposta Comercial) deverá conter a proposta comercial escrita 
com clareza, em atendimento às exigências deste edital, em papel timbrado da empresa 
proponente, devidamente assinada por representante legal da licitante, contendo:  
 
10.1.1. Descrição detalhada do serviço proposto.  
 
10.1.2. Prazo, contado da assinatura do contrato, para implantação dos serviços, o que 
implica em execução plena e regular dos serviços, já com todas as instalações e veículos 
preparados e ajustados à legislação vigente.  
 
10.1.3. O valor, expresso em algarismo e por extenso, proposto para pagamento da 
outorga, em parcela única, a ser pago para a Prefeitura do Município de Capão Bonito, 
até a data da assinatura do contrato de concessão.  
 
10.1.4. O valor, expresso em algarismo e por extenso, proposto para tarifa do serviço de 
Funeral Básico, para um óbito, conforme descrito no Anexo I deste edital. 
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10.1.5.A demonstração da viabilidade econômica da proposta, comprovando a 
exequibilidade dos valores propostos, com o lançamento das receitas, despesas e 
investimentos.  
 
10.2.Os valores propostos deverão ser apresentados conforme modelo Anexo IX. 
 
10.3.O prazo da validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.  
 
10.4. O valor proposto para outorga deverá ser de, no mínimo, R$ 250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil reais). 
 
10.5. O valor referencial para o serviço de Funeral Básico deverá ser de, no máximo, R$ 
400,00  (quatrocentos  reais) por óbito, que deverá ser respeitado, observado  mantido 
e permanentemente pela concessionária  disponibilizado à população em geral, sob pena 
de caducidade da outorga,  sendo que o valor será anualmente fixado através de decreto 
municipal, considerando os índices inflacionários do  período .   
 
11.0 DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO PROCESSO DE JULGAMENTO: 
 
11.1. Na data e horário indicados neste edital a Comissão receberá os envelopes das 
licitantes interessadas e após verificada a conformidade dos mesmos dará início à 
abertura dos envelopes n° 01 contendo a documentação de habilitação.  
 
11.2. Os envelopes de n° 02, contendo a proposta comercial das licitantes, conforme 
andamento dos procedimentos, poderão ser abertos na mesma data da abertura do 
envelope n° 01 ou em data a ser designada pela Comissão e divulgada através de 
publicação no D.O.E.  
 
11.3. No início da sessão de abertura, os documentos de identificação retidos serão 
rubricados pelos membros da Comissão de Licitação e pelos licitantes presentes.  
 
11.4. A indicação de representante da empresa responsável pela participação desta 
licitação (Anexo II) deverá ser apresentada fora dos envelopes n° 1 e n° 2.  
 
11.5. Somente poderão se manifestar, assinar atas, apresentar impugnações, rubricar 
documentos, firmar termo de renúncia de interposição de recursos nas sessões de 
abertura de envelopes, os responsáveis legais pelas empresas ou os seus representantes 
devidamente identificados, que estiverem munidos de "Carta de Credenciamento", com 
poderes específicos para acompanhar as fases da presente licitação.  
 
11.6. Aberto o envelope n° 1, os documentos nele contidos, serão rubricados pela 
Comissão de Licitação e pelos licitantes presentes.  
 
11.6.1.Não serão aceitos protocolos de espécie alguma, bem como, não serão atendidos 
pedidos de juntadas posterior de papeis não colocados dentro dos respectivos envelopes.  
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11.7. A Comissão de Licitação examinará a documentação apresentada e decidirá da 
habilitação ou inabilitação dos participantes, na mesma sessão ou em outra em data a ser 
oportunamente comunicada, dando ciência aos interessados e fazendo registrar em ata.  
 
11.8. A falta de atendimento às exigências contidas no item 9(nove) e subitens deste 
Edital, implicará na inabilitação dos participantes nas etapas subsequentes.  
 
11.8.1. A abertura do envelope "Proposta", para os concorrentes habilitados dar-se-á 
segundo a hipótese abaixo:-  
 
a) Havendo desistência expressa por todos os licitantes no mesmo dia e hora em que 
forem abertos os envelopes n° 01 - Documentação ou logo após recebidos os termos de 
desistência em que conste em Ata.  
 
b) Desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido 
desistência expressa por todos os licitantes, ou após o julgamento dos recursos 
interpostos.  
 
11.9. Serão inabilitados os participantes que apresentarem documentação incompleta ou 
em desconformidade com este Edital, com a legislação vigente, ou ainda com borrões, 
rasuras, entrelinhas ou cancelamentos, emendas, ressalvas ou omissões.  
 
11.10. Serão inabilitadas as concorrentes que incluírem, no envelope n° 01 
(Documentação de habilitação), qualquer documento ou informação que deva constar 
exclusivamente nos envelopes n° 02 (Proposta Comercial);  
 
11.11. Encerrada a fase de habilitação, a Comissão devolverá os envelopes de propostas 
fechados aos licitantes inabilitados.  
 
11.12. O conteúdo dos envelopes abertos dos licitantes habilitados será juntado ao 
processo administrativo.  
 
11.13. Os envelopes n° 2 devidamente lacrados e rubricados pela Comissão de Licitação 
e pelos licitantes presentes, permanecerão sob custódia até a sua abertura em um ato 
público.  
 
11.14. A abertura dos envelopes de Proposta Comercial dos licitantes habilitados 
somente poderá ocorrer após o transcurso do prazo legal sem interposição de recurso, ou 
quando tenha havido desistência expressa, ou depois do julgamento dos recursos 
interpostos.  
 
11.15. Decidido os eventuais recursos ou transcorrido o prazo sem interposição dos 
mesmos, a Comissão de Licitação designará dia e hora de prosseguimento da sessão para 
abertura dos envelopes n° 2, devolvendo-se os envelopes ainda fechados, aos 
participantes inabilitados, nos termos deste edital.  
 
11.16. Aberto o envelope n° 2, das propostas comerciais das licitantes habilitadas na 
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análise do envelope n° 1, o seu conteúdo será rubricado pela Comissão de Licitação e 
pelos licitantes presentes e após, proceder-se-á ao julgamento que será efetuado pela 
Comissão designada para tal fim, em conformidade com a legislação em vigor, sendo o 
seu resultado comunicado aos licitantes participantes do edital, reservando-se o direito 
de consultar técnicos se necessário e também o que dispuser artigo 43, parágrafo 3º da 
Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações.  
 
11.17. A classificação final das propostas comerciais para execução do serviço a ser 
concedido será feito levando em conta o valor da  proposta para pagamento da outorga, 
sendo considerado vencedora a empresa que  APRESENTAR  a MAIOR OFERTA .  
 
11.18.  Será desclassificada a proposta comercial que:  
 
11.18.1. Não atenda qualquer exigência deste Edital;  
 
11.18.2. Apresente valores das tarifas acima do limite estipulado neste Edital;  
 
11.18.3. Apresente valor de pagamento pela outorga abaixo do limite estipulado neste 
Edital;  
 
11.18.4. Ofereça valores baseados nas ofertas das demais licitantes, simbólicos, de valor 
zero ou que sejam manifestamente inexequíveis (arts. 40, X e 48, II e parágrafos, com 
redação da Lei nº 8.666/93).  
 
11.19. Se houver empate previsto na LC nº 123/06 serão adotadas as providências 
previstas na legislação para facultar a microempresa ou a empresa de pequeno porte 
apresente proposta para desempate.  
 
11.20. Entende-se por empate aquelas situações em que o "Valor da proposta para efeito 
de julgamento" apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao "Valor da proposta para efeito de 
julgamento" apresentada pela concorrente melhor classificada, que não seja 
microempresa ou empresa de pequeno porte (LC nº 123/06, art. 44, § 1º);  
 
11.21. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for enquadrada na 
condição de empate, poderá apresentar nova proposta comercial, aumentando o valor de 
pagamento pela outorga, de tal forma que o "Valor da proposta para efeito de 
julgamento" seja o mais bem classificada no certame, situação em que será adjudicado em 
seu favor o objeto licitado (LC nº 123/06, art. 45, inc. I);  
 
11.22. Para exercer seu direito de preferência, será convocada para, no prazo máximo 
de 1 (um) dia útil após notificação formal da classificação provisória,  apresentar nova 
proposta; 
 
11.23. A nova proposta deverá ser apresentada no formato exigível neste edital,  inserida 
em envelope fechado, com a indicação dos seguintes dados:  
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO 
RAZÃO SOCIAL: da Micro e Pequena Empresa 

ENVELOPE DE PROPOSTA COMERCIAL RENOVADA - LC 123/2006 
Concorrência Nº 03/2013 

 
11.24. Se houver equivalência dos valores de julgamento da proposta apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo 
estabelecido no item 11.20, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 
que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar melhor oferta (LC nº 123/06, art. 
45, inc. III);  
 
11.25. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não 
exercer seu direito de cobertura da proposta de menor valor, serão convocadas as 
remanescentes que se enquadrarem no limite disposto no item 11.20, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito (LC nº 123/06, art. 45, inc. II);  
 
11.26. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a proposta 
mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de  
pequeno porte;  
 
11.27. Uma vez exercido o direito de preferência as microempresas e empresas de 
pequeno porte, observados os limites e a forma estabelecidos neste edital, não sendo 
apresentada por elas proposta mais vantajosa, o objeto licitado será adjudicado em favor 
da proposta originalmente vencedora do certame (LC nº 123/06, art. 45, §1º);   
 
11.28. Em qualquer fase do certame licitatório, a Comissão de Licitação poderá solicitar 
às licitantes, esclarecimentos eventualmente necessários a propiciar a formação de um 
perfeito juízo e atendimento dos documentos apresentados, bem como efetuar 
diligencias, por si ou por terceiros, para verificar a autenticidade das informações 
apresentadas, oportunidade em que, apuradas quaisquer questões que tornem indevida a 
participação da licitante, a mesma será de imediato desclassificada e sujeita à aplicação das 
sanções cabíveis.  
 
11.29. A qualquer tempo e em qualquer fase da licitação ou do contrato, a Prefeitura 
poderá desclassificar propostas, anular a adjudicação ou rescindir o contrato, no caso de 
se constatar que a licitante ou a contratada foi ou estava declarada inidônea para licitar ou 
contratar com qualquer órgão público Federal, Estadual ou Municipal, sem que desses 
atos caiba qualquer indenização por parte da Prefeitura.  
 
11.30. Aos representantes das licitantes inabilitadas, serão devolvidos, intactos, os 
respectivos envelopes nº 02 - Proposta Comercial. Caso os representantes não 
compareçam as reuniões marcadas, os envelopes ficarão anexados ao processo da 
Concorrência à disposição dos interessados, independente de avisos ou comunicações 
por parte da Prefeitura.  
 
11.31. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Prefeitura poderá, a seu critério exclusivo, aplicar o disposto no artigo 
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48, parágrafo 3º, da Lei n° 8.666/93.  
 
11.32. A Comissão de Licitação divulgará o resultado da licitação mediante aviso 
publicado na imprensa oficial, indicando a proposta vencedora.  
 
12.0 DOS RECURSOS 
 
12.1. Caberão os recursos especificados no artigo 109 da Lei nº 8.666/93. Os recursos 
serão dirigidos à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, na 
forma e nos prazos ali previstos, e deverão ser protocolados na Seção de Protocolo da 
Prefeitura de Capão Bonito nos dias úteis, no horário das 9:00 às 17:00 horas visando 
sua juntada ao processo de licitação. 
 
12.2. Abertos os prazos para recursos, o Processo da Concorrência estará com vista 
franqueada aos interessados, na Divisão de Licitações, no mesmo endereço e nos 
mesmos dias e horários já mencionados neste item.  
 
13.0 DA HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1. Após decorrido o prazo para interposição dos recursos dessa fase, ou após aqueles 
interpostos serem resolvidos na forma do artigo 109, da Lei n° 8.666/93, a Comissão 
encaminhará o processo ao Sr. Prefeito Municipal para, a seu critério, concordando com 
o julgamento, homologar o certame, determinando a convocação da empresa vencedora 
do certame para a assinatura do respectivo Contrato de Concessão.  
 
14.0 PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
14.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de 
termo de Contrato de Concessão, cuja minuta integra este Edital.  
 
14.2. O Contrato de Concessão terá vigência por 10 (dez) anos, a partir da sua 
assinatura, conforme nos termos Lei Municipal nº 3.277, de 04 de setembro de 2009. 
 
14.3. Caso seja demonstrado o interesse da Administração, a vigência do contrato poderá 
ser prorrogada por igual período.  
 
14.4. O contrato poderá a qualquer tempo, ser aditado para adequações às disposições 
governamentais aplicáveis à espécie.  
 
14.5. A licitante vencedora deverá assinar o Contrato dentro de, no máximo, 05 (cinco) 
dias após convocação feita pela Prefeitura, sob pena da multa prevista neste edital, sem 
prejuízo das demais sanções previstas na lei.  
 
14.5.1. Este prazo poderá ser prorrogado, uma única vez, se solicitado pela empresa 
dentro da vigência, com justificativa aceita pela Prefeitura.  
 
14.6. Para assinatura do contrato a empresa deverá comprovar que mantém as 
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condições de habilitação exigidas para a licitação além de indicar os endereços onde serão 
instaladas as salas dos velórios, nas condições exigidas neste edital.  
 
14.7. A recusa injustificada da concessionária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades;  
 
14.7.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do contrato;  
 
14.7.2. A aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a 
municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei 
Federal 8.666/93.  
 
14.8. Na hipótese da recusa em assinatura do contrato a Prefeitura poderá convocar a 
licitante imediatamente classificada ou revogar a licitação sem que caiba a licitante direito 
a indenização de qualquer espécie (artigos 64 e 81 da Lei n° 8.666/93). 
 
15.0 DOS BENS REVERSÍVEIS 
 
15.1. Todas as obras que a Concessionária executar nos locais do Poder Público, sempre 
precedido de autorização expressa da Prefeitura, serão revertidas para o Poder 
Concedente.  
 
15.2. No caso de alterações contratuais que imponha à concessionária a obrigação de 
execução de bens a serem revertidos para o Poder Concedente, deverá ser assegurado o 
equilíbrio econômico financeiro do contrato. 
 
16.0 DAS SANÇÕES 
 
16.1. Pelo inadimplemento de qualquer condição ou cláusula deste edital, ou pela 
inexecução total ou parcial do mesmo, a Prefeitura poderá aplicar as seguintes sanções, 
previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, de acordo com a infração cometida, 
garantida a defesa prévia:  
 
16.1.1. Advertência.  
 
16.1.2. Multa de 10 (dez) vezes o valor da tarifa do Funeral Básico por dia, até 10 (dez) 
dias por no caso de atraso injustificado ao início dos serviços objeto da licitação ou 
atraso na sua implantação total, sem prejuízo das demais sanções legais.  
 
16.1.3. Multa de 50 (cinquenta) vezes o valor da tarifa do Funeral Básico por dia, até 20 
(vinte) dias por no caso de atraso, além dos 10 (dez) dias de atrasos iniciais, injustificado 
ao início dos serviços objeto da licitação ou atraso na sua implantação total, sem prejuízo 
das demais sanções legais.  
 
16.1.4. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de atraso 
injustificado ao início dos serviços objeto da licitação ou atraso na sua implantação total, 



PREFEITURA  DO  MUNICÍPIO  DE  CAPÃO  BONITO - SP. 
Rua Nove de Julho, 690, Centro – CEP 18300-380 – Fone/Fax (15) 3543-9900 – RAMAL 9936 

SETOR DE LICITAÇÕES 

20 
 

em mais de 30 (trinta) dias, além da rescisão do contrato, sem prejuízo das demais 
sanções legais.  
 
16.1.5. Multa de até 50 (cinquenta) vezes o valor da tarifa do Funeral Básico por evento 
no caso de inadimplemento de qualquer outra condição ou clausula da Concorrência, 
sem prejuízo das penalidades previstas em lei; 
 
16.1.6. Pelo mau procedimento ou comportamento inadequado, incontinência de 
conduta, mau trato a usuários ou a membros da fiscalização e vícios por parte de seus 
empregados ou prepostos apurada por meio de processo assegurada a defesa da 
Concessionária estará sujeita à multa no valor de 10 (dez) vezes o valor da tarifa do 
Funeral Básico por evento.  
 
16.1.7. Multa de 50 (cinquenta) vezes o valor da tarifa do Funeral Básico, a cada 
interrupção na prestação dos serviços não justificável.  
 
16.1.8. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
este órgão promotor do certame, por prazo de até 2 (dois) anos; 
 
16.1.9. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em 
geral enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 
 
16.2. O recolhimento de qualquer multa prevista na Concorrência, no contrato ou na 
legislação não desobriga a Concessionária a corrigir irregularidade que lhe deu origem.  
 
16.3. Sem prejuízo das sanções previstas nos itens anteriores, poderão ser aplicadas à 
inadimplente outras contidas na Lei.  
 
16.4. As sanções, anteriormente previstas, serão sempre apuradas através de regular 
Processo Administrativo e poderão ser aplicadas cumulativamente, conforme disposto 
em Lei.  
 
17.0 DA SUBCONCESSÃO: 
 
17.1. Fica vedado à Concessionária, sub conceder o contrato, no todo ou em parte.  
 
17.2. Qualquer sub concessão será nula e sem qualquer efeito, além de constituir 
infração contratual passível das penalidades legais cabíveis.  
 
18.0 DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
18.1. A Fiscalização dos serviços objeto do contrato caberá à Prefeitura Municipal de 
Capão Bonito, por intermédio da Secretaria de Assistência Social. 
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18.2. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle, fazendo cumprir todas as 
disposições de lei, do presente Edital e respectivo contrato.  
 
18.3. A Concessionária deverá permitir ao pessoal da fiscalização, livre acesso às suas 
instalações, fornecendo quando for solicitado, todos os dados e elementos referentes aos 
serviços, objeto do contrato.  
 
18.4. Além da fiscalização normal, as eventuais reclamações dos cidadãos serão 
imediatamente verificadas por sindicâncias, garantido o contraditório e a ampla defesa, 
confirmadas as irregularidades, serão aplicadas as sanções cabíveis.  
 
18.5. A Concessionária estará sujeita a qualquer tempo, a ampla fiscalização da prestação 
dos serviços, pela Prefeitura, incluindo-se o estado de conservação e manutenção dos 
veículos, equipamentos e instalações, atos comportamentais de seus empregados ou 
prepostos, relativos ao usuário, cobrança dos preços e demais itens que influenciam na 
qualidade da prestação de serviço, bem como as relações negociais estabelecidas entre as 
partes.  
 
18.6. No caso de expansão dos serviços, sempre relacionados, direta ou indiretamente 
ao objeto da licitação, permanecerão os mesmos direitos e deveres das partes, sendo 
respeitado o equilíbrio econômico-financeiro, se for o caso, nos termos da Lei.  
 
19.0 DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES, ALÉM DE OUTRAS 
CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS E QUE POR LEI 
COUBEREM. 
 
19.1. Da Empresa Vencedora 
 
a) Prestar serviço adequado, na forma prevista nas normas técnicas aplicáveis e no contrato; 
 
b) Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão, nos termos do 
contrato; 
 
c) Prestar contas da gestão dos serviços ao Poder Executivo concedente e aos usuários, nos 
termos definidos no contrato; 
 
d) Cumprir e fazer cumprir as normas dos serviços e as cláusulas contratuais da concessão, 
sob pena de rescisão; 
 
e) Permitir aos encarregados da fiscalização, livre acesso, em qualquer época, às obras, aos 
equipamentos e às instalações integrantes dos serviços, bem como a seus registros contábeis; 
 
f) Zelar pela integridade dos serviços vinculados à prestação dos serviços; 
 
g) Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação dos serviços; 
 



PREFEITURA  DO  MUNICÍPIO  DE  CAPÃO  BONITO - SP. 
Rua Nove de Julho, 690, Centro – CEP 18300-380 – Fone/Fax (15) 3543-9900 – RAMAL 9936 

SETOR DE LICITAÇÕES 

22 
 

h) Fornecer funerais gratuitos a indigentes adultos e para crianças, mediante 
encaminhamento dos necessitados através da Concedente, conforme previsto na Lei 3.277 
de 04 de setembro de 2009; 
 
h.1)Ultrapassado o limite estipulado, a Concedente se obriga a pagar a Concessionária os 
custos das despesas havidas e por aquelas expressamente autorizadas com desconto de 20% 
(vinte por cento); 
 
h.2) Não atingindo o limite previsto, fica automaticamente acumulado para os meses 
subsequentes; 
 
i) Manter instalações adequadas ao fornecimento dos serviços, com numero de salas de 
velório compatíveis com a demanda, e numero de veículos funerários também suficientes 
para atender a demanda com sede no município, a ser fiscalizado e a critério do poder 
concedente, que poderá exigir, comprovado a necessidade, a adequação e elevação das 
instalações e veículos disponibilizados ao atendimento .  
 
 
j) Instalar os equipamentos e materiais necessários às pessoas envolvidas nos serviços; 
 
k) Assumir todas as responsabilidades trabalhistas, previdenciárias e outras correlatas, em 
relação aos seus empregados ou prepostos que forem executados na execução e prestação 
dos serviços funerais; 
 
l) Assumir todas as responsabilidades fiscais, decorrentes da execução e da prestação dos 
serviços de que trata este instrumento de concessão. 
 
19.2.DA PREFEITURA 
 
a) Regulamentar, por decreto, o serviço concedido, assim como fiscalizar permanentemente 
a sua prestação; 
 
b) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 
 
c) Intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos nesta lei e no contrato 
que se firmará; 
 
d) Extinguir a concessão nas formas previstas no aludido contrato; 
 
e) Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares dos serviços e as cláusulas 
contratuais da concessão; 
 
f) Zelar pela boa qualidade dos serviços. 
 
20.0 DO PAGAMENTO DA TARIFA 
 
20.1. A tarifa do serviço público concedido, conforme determina o artigo 9° da Lei 



PREFEITURA  DO  MUNICÍPIO  DE  CAPÃO  BONITO - SP. 
Rua Nove de Julho, 690, Centro – CEP 18300-380 – Fone/Fax (15) 3543-9900 – RAMAL 9936 

SETOR DE LICITAÇÕES 

23 
 

8.987/95, será fixada  através de decreto  
 
20.2. O pagamento dos serviços funerários serão efetuados diretamente pelo 
interessado à Concessionária.  
 
20.3. A Contratada fica obrigada a fornecer notas fiscais ou documento equivalente a 
todos os consumidores de seus serviços.  
 
20.4. A Concessionária deverá manter disponível, para escolha dos interessados, durante 
todo o prazo de concessão, o tipo de funeral obrigatório, definido neste edital, Funeral 
Básico, pelo valor da tarifa proposto, reajustado quando for o caso.  
 
21.0 DO VALOR DO CONTRATO 
 
21.1. Está estimado em 240 (duzentos e quarenta) a quantidade de Funerais Básicos por 
ano, totalizando 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) nos 10 (dez) anos de contrato. 
 
21.2. O valor estimado do contrato de concessão, calculado com base na proposta da 
concessionária, será o correspondente ao resultado de 1.220 (um mil duzentos e vinte) 
vezes a tarifa do Funeral Básico. 
 
21.3. O valor estimado do contrato, para efeito dos cálculos necessários durante a 
licitação, é estipulado em R$  250.000,00 ( duzentos e cinquenta  mil reais). 
 
22.0 DO REAJUSTE DA TARIFA: 
 
22.1. O reajuste das tarifas ocorrerá a cada 12 (doze) meses, contados da data da 
apresentação da proposta, com base na variação ocorrida do IGPM-FGV, ou outro que 
venha substitui-lo, no período. 
 
22.2. Caberá à contratada efetuar os cálculos de cada reajustamento e submetê-los à 
análise e aprovação do Poder Concedente.  
 
22.3. Enquanto não divulgados os índices correspondentes ao mês em que ocorrer a 
periodicidade, o reajuste será calculado de acordo com os últimos índices conhecidos, 
cabendo à contratada, quando publicados os índices definidos, a elaboração de novos 
cálculos, sendo efetuada as compensações devidas.  
 
23.0 DA RESCISÃO 

 
23.1. O contrato poderá ser rescindido unilateralmente, por iniciativa do Concedente, 
atendida sempre a conveniência administrativa e financeira, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, sem que caiba ao licitante vencedor qualquer espécie de 
indenização. 
 
23.2. A critério do Concedente, caberá ainda rescisão do contrato, quando a licitante 
vencedora: 
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23.2.1. Não cumprir qualquer das obrigações constantes, neste Edital e no incluso Contrato 
de Concessão dos serviços; 
 
23.2.2. Transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia e 
expressa autorização do Concedente; 
 
23.2.3. Entrar em concordata ou falência resultando no inadimplemento das obrigações 
constantes desse instrumento e no Edital que o originou; 
 
23.3. Ocorrendo à rescisão prevista na cláusula anterior, subitem 23.2.1 e 23.2.2 e 23.2.3, o 
licitante vencedor responderá por perdas, danos e multa. 
 
24.0 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E ESCLARECIMENTOS: 
 
24.1. A licitação será processada e julgada pela Comissão de Licitações e pela Comissão 
Especial que vier a ser designada e nomeada pela Prefeitura Municipal de Capão Bonito.  
 
24.2. A Administração se reserva o direito de, a qualquer tempo e a seu exclusivo 
critério, por despacho motivado, adiar ou revogar a presente Licitação, sem que isso 
represente motivo para que as empresas participantes pleiteiem qualquer tipo de 
indenização. Poderá, também, ser anulada se ocorrer qualquer irregularidade no seu 
processamento ou julgamento.  
 
24.3. As licitantes responderão, sob as penas da lei, pela veracidade dos dados e das 
declarações oferecidas.  
 
24.4. A participação na presente licitação implica no conhecimento e submissão a todas 
as cláusulas e condições deste edital, bem como de todos os seus anexos.  
 
24.5. A apresentação da proposta na licitação será considerada como evidência de que o 
proponente:  
 
24.5.1. Examinou criteriosamente todos os termos e anexos do edital, que os comparou 
entre si e obteve todas as informações sobre qualquer parte duvidosa, antes de apresentá-
la;  
 
24.5.2. Considerou que os elementos desta licitação lhe permitem a elaboração de uma 
proposta totalmente satisfatória.  
 
 
24.6. A Comissão de Licitação poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar 
a empresa a qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou 
circunstâncias desabonadoras da empresa ou de seus sócios, nos termos do artigo 43, §5° 
da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores.  
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Capão Bonito, 13 de agosto de 2014. 

 
 
 
 
 

 
            Dr. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS 

        - Prefeito Municipal – 
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CONCORRÊNCIA N° 03/2013 – RE-RATIFICADO 
PROCESSO N° 7640/2013 

ANEXO I 

PROJETO BÁSICO (TERMO DE REFERÊNCIA) DESCRIÇÃO DAS  CONDIÇÕES 
TÉCNICAS NECESSÁRIAS À PRESTAÇÃO ADEQUADA DOS 

SERVIÇOS 
 
1.  APRESENTAÇÃO 
Este Projeto Básico apresenta as condições para a execução dos serviços funerários no Município de 
Capão Bonito, garantindo um serviço adequado à população. 
 
2.  A CIDADE DE CAPÃO BONITO 
Apresenta-se a seguir, a caracterização da cidade de Capão Bonito , de forma sucinta, abrangendo 
aspectos de sua evolução urbana, dados socioeconômicos e populacionais. 
 
2.1. Aspectos da Evolução Urbana 
No ano de 1746, um pequeno povoado surgiu em terras da então Vila de Itapetininga, no local 
cognominado Arraial Velho, e que recebeu o nome de Nossa Senhora da Conceição do 
Paranapanema, por situar-se às margens daquele rio e por ali ser levantada uma capela sob a 
invocação de Nossa Senhora da Conceição. Foi seu vigário, Padre Manoel Luiz Vergueiro, que 
trabalhou pelo progresso do povoado, sendo considerado seu fundador. 
Em razão das ocorrência de minérios, nas margens do Rio das Almas, o núcleo populacional para 
ela se transferiu. Nova Capela foi erigida e o povoado recebeu o nome de freguesia Velha de Nossa 
Senhora da Conceição. 
O local era, porém, muito inseguro, motivo pelo qual o Padre Joaquim Manoel Alves Carneiro, 
então vigário da capela, procurou melhor local para formar o povoado o que conseguiu em 
1840,quase um século depois, registrando outra mudança, desta vez para o local definitivo. Pedro 
Xavier de Passos, o "Sucuri", adquiriu uma gleba de terras, localizada na fazenda Capão Bonito e 
doou 150 braças à capela de Nossa Senhora da Conceição de Paranapanema, cujo vigário construiu 
um templo no local. Este passou a chamar-se de Nossa Senhora da Conceição de Capão Bonito. 
O povoado prosperou sendo, em 1843, elevado a Distrito de Paz, com o nome de Capão Bonito do 
Paranapanema, depois simplificado para Capão Bonito. 
■   Em 24 de janeiro de 1843, a região foi elevada a Distrito com o nome de Capão Bonito de 
Paranapanema. 
■    Em 2 de abril de 1857 (156 anos), o distrito foi elevado à categoria de município, 
■   Em 28 de abril de 1883, foi elevado a categoria de comarca com o nome de Capão Bonito. 
■    O anisversário da cidade é comemorado no dia 2 de abril. 
 
2.2 Geografia 
■   Área: 1.641 km2 
■    Legalização: O município de Capão Bonito está localizado na zona fisiográfica do Paraná 
piaçaba. Vale do Alto do Paranapanema, estado de São Paulo. Situado a 222 km da cidade de São 
Paulo. 
■    Altitude: 705 m 
■    Clima: temperado, com média máxima de 21 °C e média mínima de 14°C 
■    Rios: Conchas, Almas e Paranapanema, que nasce no município. 
Com relevo acidentado a cidade possui enorme potencialidade para ecoturismo, é conhecida como 

"portal da mata atlântica" possui diversas cachoeiras e grutas. 

2.3   Hidrografia • Rio Paranapanema 
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«   Rio Paranapitanga 
■    Rio das Almas 
2.4 Economia 
■    Produção agrícola diversificada e pecuária; 
■    Indústria: madeireiras, celulose e papel; 
■    Mineração: granito e o mármore rosa, conhecido mundialmente como Granito Capão Bonito. 
■    Comércio: vestuário 
2.5 Rodovias 
■    SP-127 
■    SP-181 
■    SP-250 
■    SP-258 
 
2.6  Educação Superior 
Capão Bonito possui uma Faculdade de Tecnologia - FATEC, atualmente com o curso de 
Tecnologia em Silvicultura e Agroindústria. E, uma Unidade da Universidade de Santo Amaro - 
UNISA que oferece diversos cursos na modalidade de educação a distância -EaD 
 
2.7  População 
URBANA                RURAL                HOMENS             MULHERES              TOTAL       I   
Fonte (IBGE/ 
36.587                   10.144                  23.483                   23.250                   46.733                    2010) 

2.8  Crescimento Populacional 
Ano                    2004                   2ÕÕ6           I         2ÕÕ8         IFonte (IBGE)     I 
População              46.881                 46.946                   46.412 
2.9   Numero de óbitos 
Ano                   2009                 2010                      2011                   2012             Fonte (IBGE) 
Numero de óbitos      294                     328          330                   351 

2.10        Densidade demográfica (hab./km2)                                                             28,48 
2.11        Mortalidade infantil até 1 ano (por mil)                                                        28,96 
2.12       Expectativa de vida (anos):                                                                          65,41 
2.13       Taxa de fecundidade (filhos por mulher)                                                        2,73 

2.14       índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M):                                              0,716 
2.15       Taxa de alfabetização:                                                                                  88,40 

2.16       IDH-M Renda                                                                                                  0,644 
2.17       IDH-M Longevidade                                                                                       0,673 
2.18        IDH-M Educação                                                                                           0,830 
2.19       IDH-M-0,716-Classificação                                                                             625° 

2.20        IPVS                                                                                                              37.282 
FonteIIPEA) 

3.  OBJETO 
3.1. Concessão para exploração de serviços funerários no Município de Capão Bonito, de acordo 
com as condições de regularidade, continuidade, eficiência, estrutura de atendimento, segurança, 
atualidade, generalidade e modicidade das tarifas. 
4.  DEFINIÇÕES 
4.1.   Concessão - a delegação da prestação do serviço funerário no Município de Capão Bonito , 
feita pelo Poder Concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência pública, à pessoa 
jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo 
determinado; 
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4.2.   Poder Concedente, Concedente, Administração ou Prefeitura - o Município de Capão Bonito; 
4.3.   Concessionária ou Contratada - empresa vencedora da licitação que firmar o contrato de 
concessão com o Poder Concedente; 
4.4.  Edital - Este instrumento convocatório; 
4.5.   Contrato ou Contrato de Concessão - o instrumento contratual a ser firmado entre o Poder 
Concedente e a licitante vencedora da licitação que a partir de então passa a ser Concessionária; 
4.6.   Serviço Funerário - a prestação dos serviços relacionados à organização e realização de 
funerais, mediante a cobrança de tarifas, sob aprovação e fiscalização do Poder Concedente. 
5.   DO PRAZO DA CONCESSÃO 
5.1. O contrato de concessão terá vigência por 10 (dez) anos, a partir da sua assinatura, conforme os 

termos da Lei Municipal 3.277 de 04/09/2009. 

5.1.   Caso seja demonstrado o interesse da Administração, a vigência do contrato poderá ser 
prorrogada por igual período. 
5.2.   A Concessionária terá o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da 
assinatura do contrato para implantar a estrutura necessária para a plena execução do objeto, 
disponibilizando todas as instalações e veículos, já devidamente adaptados, para as características 
exigidas para o serviço, de acordo com a legislação vigente e as especificações constantes do edital e 
seus anexos. 
5.3.  A nova Concessionária somente poderá dar início às suas atividades de operação e exploração 
do serviço funerário em Capão Bonito , após a vistoria e aprovação pelo Poder Concedente, das 
instalações e veículos que serão disponibilizados para a execução dos serviços, além das demais 
condições exigidas. 
5.4.    Caso a Concessionária não estiver com a estrutura completa e adequada à legislação vigente, 
no prazo estipulado para a implantação, o contrato será rescindido e a empresa punida na forma da 
lei. 
6.  DA NATUREZA E COMPETÊNCIA 
6.1. O Serviço Funerário no Município de Capão Bonito, de utilidade pública, consiste na prestação 
de serviços ligados á organização e execução de funerais, mediante a cobrança de tarifas. 
7.  DOS SERVIÇOS OBRIGATÓRIOS E FACULTATIVOS 
7.1. Nos termos da Lei Municipal n° 3277 de 04/09/2009, por exploração do serviço funerário 
compreende-se: 
7.1.1  Fabrico e comércio de coroas, caixões e urnas mortuárias; 
7.1.2  Remoção e transporte de mortos; 

7.1.3  Carreto de entrega de coroas, caixões e urnas; 
7.1.4  Transporte de coroas nos cortejos fúnebres; 
7.1.5   Instalação de velórios; 
7.1.6 Providências administrativas junto aos Cartórios de Registro Civil, Delegacias de Polícia e 
Cemitérios; e 
7.1.7  Outros serviços inerentes, a critério da Prefeitura. 
7.2   São consideradas partes integrantes do Serviço Funerário a serem concedidos pela Concedente 
à Concessionária, variáveis de acordo com as tarifas, os seguintes serviços: 
7.2.1 Obrigatórios: venda e exposição de ataúdes, transporte, higienização e paramentação de 
cadáveres e os casos especiais. Sendo disponibilizado no mínimo os funerais do tipo Básico. 
7.3  O serviço de Funeral Básico, cuja tarifa será estipulada contratualmente, compreende: 
7.3.1   Uma sextavada, verniz fosco, com alças do tipo dura, tampo escuro; e 
7.3.2  Transporte dentro do município; 
7.3.3  Uso de sala de velório. 
7.4   Os serviços obrigatórios serão coordenados pela Prefeitura Municipal de Capão Bonito , por 
intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social. 
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7.5  Atendimento a todas as posturas municipais e do Código Sanitário do Estado, bem como o 
acompanhamento junto aos órgãos oficiais para liberação de corpos sujeito à necropsia pela 
legislação vigente. 
7.6    Fornecimento de caixões especiais, quando for o caso, em que a legislação vigente aplicável 

exigir. 

8.  DA FORMA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
8.1.   Na execução do Serviço Funerário a Concessionária atenderá, obrigatoriamente, 24 (vinte e 
quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, inclusive em feriados. 
8.2.   O serviço objeto desta Concessão, para assegurar volume suficiente que garanta a modicidade 
da tarifa será executado pela Concessionária. 
9.  DAS TARIFAS 
9.1 O valor máximo admitido para a tarifa dos serviços obrigatórios é de: 
9.1.1 Serviço de Funeral Básico - Valor R$ 400,00 (quatrocentos  reais), por óbito. 
10.  DA FORMA DE REAJUSTE 
10.1. O reajuste das tarifas ocorrerá a cada 12 (doze) meses, contados da data da apresentação da 
proposta, com base na variação ocorrida do IGPM-FGV no período. 
10.2 Caberá à contratada efetuar os cálculos de cada reajustamento e submetê-los à análise e 
aprovação do Poder Concedente. 
 
11.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 
11.1    Durante toda a vigência do contrato de concessão, a Concessionária deverá: 
11.1.1  Apresentar, quando solicitada pela Prefeitura, os relatórios referentes à execução dos 
serviços; 
11.1.2 Aceitar as determinações da Prefeitura previstas no edital e na legislação vigente; 
11.1.3. Obedecer a todas as determinações dos órgãos federais, estaduais e municipais competentes; 

11.1.4   Responsabilizar-se totalmente pela contratação da mão de obra específica e suas 
decorrências, responsabilizando-se também por todas as despesas trabalhistas, previdenciárias, 
securitárias, assistenciais e sindicais e demais relativas a pessoal contratado direta ou indiretamente 
pela Concessionária, utilizado na realização dos serviços objeto da licitação, sendo considerado, para 
todos efeitos como única empregadora; 
11.1.5  Manter no Município de Capão Bonito , além das suas condições vinculantes de habilitação e 

propostas apresentadas na Concorrência, instalações administrativas, escrituração de natureza 

contábil, fiscal, trabalhista, previdenciária e securitária, podendo esta ser feita na matriz da 

Concessionária, caso houver. 
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ANEXO II 

 

 

MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO 
At. - Comissão Municipal de Licitações  

 

CONCORRÊNCIA N° 03/2013 – RE-RATIFICADO 
PROCESSO N° 7640/2013 

 

 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.°  

......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 

atribuições legais, para fins de participação na Concorrência em referência, nos termos do respectivo 

edital, CREDENCIA o Sr (a) ............................, portador do RG n° ........., para representá-la na 

presente licitação, conferindo-lhe amplos poderes perante a Comissão de Licitação, para todos os 

atos relativos à presente licitação, em especial para interpor recursos ou desistir de sua interpos ição, 

bem como assinar quaisquer documentos  

relacionados com a licitação, até sua homologação final pelo Senhor Prefeito Municipal  

 

 

 

 

 

 

..................., ............... de ................................ de 2014. 

 

 

 

 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador Cargo do responsável/procurador 

N.° do RG 
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ANEXO III 

 

MODELO DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL 

PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 

 

 

 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO 
At. - Comissão Municipal de Licitações  

 

CONCORRÊNCIA N° 03/2013 – RE-RATIFICADO 
PROCESSO N° 7640/2013 

 

 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.° 

......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 

atribuições legais, para fins de participação na Concorrência em referência, promovida pela 

Prefeitura Municipal de Capão Bonito, nos termos do respectivo Edital, DECLARA que se sujeita 

plenamente às condições fixadas no Edital e seus Anexos para a organização e execução de Serviços 

Funerários, observando rigorosamente as disposições contidas nas Lei em que se baseia, bem como 

as recomendações e instruções normativas do Poder Concedente, em vigor ou que vierem a ser 

expedidas.  

 

 

Por ser verdade, firmamos a presente, nos termos e sob as penas da lei.  

 

 

 

..................., ............... de ................................ de 2014. 

 

 

 

 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador Cargo do responsável/procurador 

N. ° do RG 
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ANEXO IV 
 

 

MODELO DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 

HUMANOS E MATERIAIS 

 

 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO 
At. - Comissão Municipal de Licitações  

 

CONCORRÊNCIA N° 03/2013 – RE-RATIFICADO 
PROCESSO N° 7640/2013 

 

 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.° 

......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 

atribuições legais, para fins de participação na concorrência em referência, promovida pela 

Prefeitura Municipal de Capão Bonito, nos termos do respectivo Edital, DECLARA que caso seja 

vencedora do presente certame, se compromete, a disponibilizar os recursos humanos 

(administrativos, técnicos e operacionais) e materiais (instalações, veículos, equipamentos, etc.), 

conforme relação apresentada, necessários à prestação dos serviços objeto desta Concorrência, até a 

data de implantação para início da execução dos serviços, ..........(.........) dias após a assina tura do 

instrumento contratual de concessão.  

 

 

Por ser verdade, firmamos a presente, nos termos e sob as penas da lei.  

 

 

 

..................., ............... de ................................ de 2014. 

 

 

 

 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador Cargo do responsável/procurador 

N.° do RG 
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ANEXO V 

 

MODELO DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE 

PR ESTAÇ ÃO D O S SER V I Ç O S 

 

 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO 
At. - Comissão Municipal de Licitações  

 

CONCORRÊNCIA N° 03/2013 – RE-RATIFICADO 
PROCESSO N° 7640/2013 

 

 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.° 

......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 

atribuições legais, para fins de participação na concorrência em referência, promovida pela 

Prefeitura Municipal de Capão Bonito, nos termos do respectivo Edital, DECLARA que tomou 

conhecimento das condições para cumprimento das obrigações objeto da presente licitação.  

 

 

Por ser verdade, firmamos a presente, nos termos e sob as penas da lei.  

 

 

 

..................., ............... de ................................ de 2014. 

 

 

 

 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador Cargo do responsável/procurador 

N.° do RG 
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ANEXO VI 
 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO 
At. - Comissão Municipal de Licitações  

 

CONCORRÊNCIA N° 03/2013 – RE-RATIFICADO 
PROCESSO N° 7640/2013 

 

 

 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.° 

......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 

atribuições legais, DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as 

penas da Lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

e, que não está suspensa de participar em processos de licitação ou impedida de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Capão Bonito, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 

supervenientes.  

 

 

 

Por ser verdade, firmamos a presente, nos termos e sob as penas da lei.  

 

 

 

 

..................., ............... de ................................ de 2014. 

 

 

 

 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador Cargo do responsável/procurador 

N.° do RG 
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ANEXO VII 
 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O 

MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO 
At. - Comissão Municipal de Licitações  

CONCORRÊNCIA N° 03/2013 – RE-RATIFICADO 
PROCESSO N° 7640/2013 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.° 

......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 

atribuições legais, DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as 

penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à 

observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do 

disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 

9.854, de 27 de 07/2008 de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  

 

 

Por ser verdade, firmamos a presente, nos termos e sob as penas da lei.  

 

 

..................., ............... de ................................ de 2014. 

 

 

 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador Cargo do responsável/procurador 

N.° do RG 
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ANEXO VIII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE BENEFICIAR-SE DA LEI 

COMPLEMENTAR 123/06. 

 

 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO 
At. - Comissão Municipal de Licitações  

CONCORRÊNCIA N° 03/2013 – RE-RATIFICADO 
PROCESSO N° 7640/2013 

 

 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.° 

......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 

atribuições legais, para fins de participação na concorrência em referência, promovida pela 

Prefeitura Municipal de Capão Bonito, DECLARA que é Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 

2006 cujos termos declara conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de 

preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da Concorrência em referência, 

realizado pela Prefeitura Municipal de Capão Bonito.  

 

 

 

Por ser verdade, firmamos a presente, nos termos e sob as penas da lei.  

 

 

..................., ............... de ................................ de 2014. 

 

 

 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador Cargo do responsável/procurador 

N.° do RG 
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ANEXO IX 

 

 

"PROPOSTA COMERCIAL" 

 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO 
At. - Comissão Municipal de Licitações  

 

CONCORRÊNCIA N° 03/2013 – RE-RATIFICADO 
PROCESSO N° 7640/2013 

 

 

 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.°  

......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 

atribuições legais, apresenta esta PROPOSTA COMERCIAL para a Concorrência em referência, 

promovida pela Prefeitura Municipal de Capão Bonito, nos termos do respectivo Edital:  

 

Objeto: Concessão para exploração de serviços funerários no Município de Capão Bonito.  

 

Valor proposto para pagamento da outorga: .......... (..por extenso...)  

 

Prazo de validade desta Proposta Comercial é de ........ (..por extenso...) dias, contados da data de 

entrega dos envelopes.  

 

 

 

..................., ............... de ................................ de 2014. 

 

 

 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador Cargo do responsável/procurador 

N.° do RG 
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ANEXO X 
 

MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO 

 

 

CONCORRÊNCIA N° 03/2013 – RE-RATIFICADO 
PROCESSO N° 7640/2013 

 

 

 

 

Por este instrumento contratual, de um lado a Prefeitura do Município de Capão Bonito, pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob no n.º 46.634.259/0001-95, sediada na 

Rua Nove de Julho, nº 690, Centro, Capão Bonito SP, neste ato representada pelo(a) Sr. Prefeito 

Municipal ................, doravante denominada simplesmente CONCEDENTE, e de outro lado a 

empresa ......................, com sede na .................................. na cidade de ..............., devida mente 

cadastrada no CNPJ. sob o nº ..............................., neste ato representada pelo(a) Sr(a). ...., 

(QUALIFICAÇÃO), doravante simplesmente CONCESSIONÁRIA, com fundamento nas Lei n° 

8.666, de 21 de junho de 1993, Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e demais legislação 

aplicável, têm entre si justo e acertado o presente CONTRATO DE CONCESSÃO, mediante as 

cláusulas e condições a seguir especificadas: 

 

 

CLÁUSULA 1A. - DO OBJETO  
 

1.1. O objeto da presente licitação é a Concessão para exploração de serviços funerários no 

Município de Capão Bonito, de acordo com as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

estrutura de atendimento, segurança, atualidade, generalidade e modicidade das tarifas.  

 

1.2. A CONCESSIONÁRIA por este Contrato de Concessão se obriga a executar, sob o regime de 

concessão, os serviços funerários no Município de Capão Bonito - SP, nos termos de sua proposta e 

de acordo com as especificações técnicas do respectivo Edital da Concorrência nº 03/2013 e seus 

anexos, que integram este termo independente de transcrições.  

 

1.3. Constitui obrigação da CONCESSIONÁRIA disponibilizar os imóveis destinados à realização 

de velórios, os veículos para transporte dos corpos, o pessoal para execução dos serviços e  toda a 

estrutura para cumprimento fiel do serviço a ser concedido.  

 

1.4. A CONCESSIONÁRIA deverá prestar, gratuitamente, os serviços funerários, inclusive o 

fornecimento de caixões e o transporte, dentro do Município de Capão Bonito, dos corpos para as 

pessoas reconhecidamente pobres, cujo pedido será feito pelo Serviço Social da Prefeitura, baseado 

em estudo sócio econômico, ou indigentes conforme a legislação municipal específica.  

 

1.5. A meta dessa Concessão é atender, de forma continuada, a toda a população que necessita do 

serviço funerário do Município de Capão Bonito, com a qualidade que merece os usuários desses 

serviços, assegurando a modicidade das tarifas.  

 

 

CLÁUSULA 2A. - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 

2.1. Nos termos do Parágrafo Único do artigo 1° da Lei Municipal n° 3.277, de 04 de  

Setembro de 2009, por exploração do serviço funerário compreende-se:  

 

2.1.1. Fabrico e comércio de coroas, caixões e urnas mortuárias;  
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2.1.2. Remoção e transporte de mortos;  

 

2.1.3. Carreto de entrega de coroas, caixões e urnas;  

 

2.1.4. Transporte de coroas nos cortejos fúnebres;  

 

2.1.5. Ornamentação de câmaras mortuárias;  

 

2.1.6. Instalação e paramentação de velórios;  

 

2.1.7. Providências administrativas junto aos Cartórios de Registro Civil, Delegacias de  

Polícia e Cemitérios; e  

 

2.1.8. Outros serviços inerentes, a critério da CONCEDENTE.  

 

2.2. A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar, obrigatoriamente, para escolha dos interessados, 

no mínimo, o serviço de Funeral Básico, assim caracterizados:  

 

2.2.1. O serviço de Funeral Básico compreende:  

 

2.2.1.1.  Urna sextavada, verniz fosco, com alças do tipo dura, tampo escuro; e  

 

2.2.1.2.  Transporte do corpo dentro do município;  

 

2.2.1.3.  Uso de sala de velório.  

 

2.3. Também caracterizam serviços compreendidos no objeto da Concessão, que poderão ser 

prestados pela CONCESSIONÁRIA:  

 

2.3.1. Comercialização de caixões e urnas;  

 

2.3.2. Instalação de câmaras mortuárias;  

 

2.3.3. Ornamentação e instalação mortuária de qualquer espécie;  

 

2.3.4. Realização de velório ou similar;  

 

2.3.5. Transporte de esquife ou similar dentro do município e deste para outros  municípios, 

respeitada a legislação de cada município;  

 

2.3.6. Transporte de coroas e flores nos cortejos fúnebres dentro do município;  

 

2.3.7. Remoção e transporte de corpos e ossadas devidamente acondicionados exclusivamente em 

carros fúnebres, dentro do município;  

 

2.3.8. Fornecimento de noticiários de falecimento e ofícios religiosos fúnebres, para jornais e 

emissoras de rádio do Município;  

 

2.3.9. Providências administrativas junto às repartições municipais, cemitérios, cartórios  de registro 

civil;  

 

2.3.10. Atendimento a todas as posturas municipais e do Código Sanitário do Estado, bem como o 

acompanhamento junto aos órgãos oficiais para liberação de corpos sujeito à  necropsia pela 
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legislação vigente;  

 

2.3.11. Fornecimento de caixões especiais, quando for o caso, em que a legislação vigente  aplicável 

exigir;  

 

2.3.12. Instalação, administração, manutenção e locação de salas de velório;  

 

2.4. Conforme dispõe o artigo 11 da Lei 8.987/95, a CONCESSIONÁRIA poderá ter outras fontes 

provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias relativas ao serviço funerário 

concedido, com exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas.  

 

2.4.1. Essas demais receitas poderão ser obtidas com outras opções de serviços de funerais além 

dos estabelecidas como obrigatórias neste edital, desde que os interessados sempre tenham a 

possibilidade de escolher, caso prefiram, por um dos dois tipos de funeral cujas tarifas estão 
estabelecidos neste edital. 
 

2.5. A Concessão implica na prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, 

conforme estabelecido na Lei n° 8.987/95, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.  

 

2.5.1. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.  

 

 

CLÁUSULA 3A. - DA REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA  
 

3.1. A tarifa do serviço público concedido, conforme determina o artigo 9° da Lei n° 8.987/95, será 

fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão (reajuste) 

previstas nesta Lei, no edital e no contrato.  

 

3.2. O pagamento dos serviços funerários será efetuado diretamente pelo interessado à 

CONCESSIONÁRIA.  

 

3.3. A CONCESSIONÁRIA fica obrigada a fornecer notas fiscais ou documento equivalente a todos 

os consumidores de seus serviços.  

 

3.4. A CONCESSIONÁRIA deverá manter disponível, para escolha dos interessados, durante todo o 

prazo de concessão, o tipo de funeral obrigatório, Funeral Básico, pelo valor da tarifa proposto, cuja 

data base é ..........., que são:  

 

3.4.1. O valor da tarifa para o serviço de Funeral Básico é de R$ ...............  

 

3.5. O reajuste das tarifas ocorrerá a cada 12 (doze) meses, contados da data da apresentação da 

proposta, com base na variação ocorrida do IGPM-FGV, ou outro que venha substitui-lo, no período.  

 

3.6. Caberá à CONCESSIONÁRIA efetuar os cálculos de cada reajustamento e submetê-los à análise 

e aprovação da CONCEDENTE.  

 

3.7. Enquanto não divulgados os índices correspondentes ao mês em que ocorrer a periodicidade, o 

reajuste será calculado de acordo com os últimos índices conhecidos, cabendo à contratada, quando 

publicados os índices definidos, a elaboração de novos cálculos, sendo efetuadas as compensações 

devidas.  

 

3.8. O valor deste Contrato de Concessão, calculado com base na proposta da 

CONCESSIONÁRIA, é o correspondente ao resultado de 1.220 (um mil duzentos e vinte) vezes a 
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tarifa do Funeral Básico. 

 

3.8.1. Nessas condições o valor atribuído para este contrato é de R$ ................  

 

 

CLÁUSULA 4A. - DO PRAZO  
 

4.1. Este contrato de concessão terá vigência por 10 (dez) anos, a partir da sua assinatura, nos termos 

Lei Municipal nº 3.277, de 04 de setembro de 2009.  

 

4.1.1. Caso seja demonstrado o interesse da CONCEDENTE, a vigência do contrato poderá ser 

prorrogada por igual período.  

 

4.2. A CONCESSIONÁRIA deverá iniciar todos os serviços objeto deste Contrato, bem como 

apresentar, disponibilizar todas as instalações e veículos necessários, já devidamente adaptados para 

a atividade, nos termos da legislação vigente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias da data da 

assinatura deste Contrato de Concessão, conforme sua proposta apresentada na licitação.  

 

 

CLÁUSULA 5A. - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA  
 

5.1. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a:  

 

5.1.1. Apresentar, quando solicitada pela CONCEDENTE, os relatórios referentes à  execução dos 

serviços;  

 

5.1.2. Aceitar as determinações da CONCEDENTE previstas neste edital e na legislação vigente;  

 

5.1.3. Obedecer a todas as determinações dos órgãos federais, estaduais e municipais competentes;  

 

5.1.4. Dar início à prestação do serviço no prazo máximo estipulado neste Contrato, com toda a 

estrutura e veículos plenamente adaptados às determinações impostas neste edital e na legislação 

vigente.  

 

5.1.5. Manter, sob sua posse, durante todo o prazo de vigência da Concessão, veículos, 

equipamentos e instalações, no mínimo, nas condições oferecidas na proposta, responsabilizando-se 

pelas substituições, complementações ou adaptações necessárias ao  

bom e fiel desempenho dos serviços contratados;  

 

5.1.6. Responsabilizar-se totalmente pela contratação da mão de obra específica e suas decorrências, 

responsabilizando-se também por todas as despesas trabalhistas, previdenciárias, securitárias, 

assistenciais e sindicais e demais relativas a pessoal contratado direta ou indiretamente pela 

CONCESSIONÁRIA, utilizado na realização dos serviços objeto da licitação, sendo considerado, 

para todos efeitos como única empregadora;  

 

5.1.7. Manter no Município de Capão Bonito, além das suas condições vinculantes de habilitação e 

propostas apresentadas na Concorrência, instalações administrativas, escrituração de natureza 

contábil, fiscal, trabalhista, previdenciária e securitária, observado o prazo constante do item 15.1 do 

edital.  

 

5.1.8. Iniciar todos os serviços objeto deste Contrato de Concessão, bem como, disponibilizar todas 

as instalações e veículos necessários, já devidamente adaptados para a atividade, nos termos da 

legislação vigente, no prazo proposto, que não poderá ser superior a 120 (cento e vinte) dias da data 

da assinatura deste;  
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5.1.9. Comunicar previamente à CONCEDENTE qualquer alteração contratual acerca de sua 

constituição, mudança de endereço e modificações que influenciem na prestação do serviço objeto 

da licitação;  

 

5.1.10. Manter rigoroso controle sobre o comportamento cívico, moral, social e funcional de seus 

empregados, que deverão agir com responsabilidade, decência, honestidade e proteção à intimidade 

dos usuários, aplicando-lhes as penalidades estabelecidas na legislação trabalhista em caso de não 

atendimento;  

 

5.1.11. Colocar à disposição dos interessados, no interior de seu estabelecimento, de forma visível e 

com acesso livre e desimpedido a qualquer pessoa, a tabela das tarifas dos serviços, o catálogo ou a 

exposição dos esquifes respectivos e o endereço completo do PROCON e do órgão municipal 

competente;  

 

5.1.12. Resguardar o direito adquirido dos consumidores com relação aos contratos de alguma forma 

relacionados com o objeto desta Concessão;  

 

5.1.13. Disponibilizar durante todo o prazo da concessão o tipo de serviço de funeral obrigatório, 

Funeral Básico, conforme especificação constante deste Contrato, pelo valor das tarifas 

estabelecidas, admitido o reajuste, nas condições estabelecidas neste Contrato, quando for o caso;  

 

5.1.14. Manter a modicidade dos valores cobrados pelos demais serviços, por ventura aprestados, 

quando assim escolhido pelos interessados;  

 

5.1.15. Ter em estoque materiais em quantidade suficiente para atender a demanda dos serviços de 

Funeral Básico, garantindo o fornecimento, sem qualquer custo adicional, de outro com qualidade 

igual ou superior na hipótese de não estar disponível aquele escolhido pelo interessado;  

 

5.1.16. Não ter mostruário e veículos publicitários voltados para via pública e nem transmitir, por 

qualquer meio, propaganda com mensagem ou conteúdo que possa constranger a sociedade;  

 

5.1.17. Possuir agentes funerários habilitados para a tanatopraxia e formolização de cadáveres;  

 

5.1.18. Anualmente, prestar contas à CONCEDENTE informando o número de óbitos atendidos, o 

faturamento e o recolhimento do ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza;  

 

5.1.19. Encaminhar as suas demonstrações contábeis para a CONCEDENTE, nos prazos estipulados 

pela legislação vigente para suas exigibilidades, as quais ficarão disponíveis no respectivo processo 

administrativo.  

 

5.1.20. Observar, obrigatoriamente, sob pena de revogação da delegação e rescisão do contrato, toda 

e qualquer prescrição e norma de caráter sanitário, expedida pelos órgãos públicos competentes e 

legislação correlata.  

 

5.1.21. A irregularidade ou qualquer ato ilícito constatado na prestação de serviços pela 

CONCESSIONÁRIA infratora poderá implicar na revogação da presente concessão, nos termos da 

legislação vigente, respeitada a ampla defesa e o contraditório, sem prejuízo dos procedimentos 

administrativos e judiciais pertinentes e da apuração de perdas e danos.  

 

5.1.22. Ter instalações administrativas, bem como salas de velório que obedeçam às posturas 

municipais e ao código sanitário do Estado de São Paulo para exercer suas atividades mercantis.  

 

5.1.23. Equipar, manter e administrar suas salas de velório e veículos fúnebres, arcando com todas 
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as despesas para sua manutenção.  

 

5.1.24. Manter permanentemente exposta ao público a tabela de preços de serviços, objeto desta 

concessão, contendo o valor do serviço de Funeral Básico; 

 

5.1.25. Permitir aos encarregados da fiscalização, livre acesso, em qualquer época às instalações dos 

serviços;  

 

5.1.26. Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço;  

 

5.1.27. Comunicar o Administrador do Cemitério em tempo hábil sempre que o ataúde exceder às 

dimensões ordinárias sob as quais são feitas as sepulturas;  

 

5.1.28. Recolher e transportar o cadáver encontrado em via ou logradouro público, atendendo à 

solicitação da autoridade e, nos demais casos, atendendo à solicitação da família;  

 

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

assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação.  

 

5.1.30. Atender a todas as demais responsabilidades estabelecidas neste contrato assim como no 

edital e seus anexos, que faz parte integrante deste.  

 

5.2.  Será obrigação da CONCESSIONÁRIA e nenhum ônus resultará à parte beneficiada ou à 

CONCEDENTE:  

 

5.2.1. A prestação do serviço Funeral Básico, inclusive caixão mortuário e transporte do cadáver 

dentro do Município de Capão Bonito para sepultamento, às pessoas de famílias reconhecidamente 

pobres, cujo pedido será feito pelo Serviço Social da Prefeitura, baseado em estudo sócio econômico, 

acompanhado do competente documento comprovando a condição, sem limite de óbitos ou custos 

para a CONCEDENTE;  

 

5.2.1.1. Se a pessoa que veio a óbito for beneficiada de serviço previdenciário ou securitário que 

inclua auxílio funeral, seus familiares providenciarão ou a própria CONCESSIONÁRIA 

diligenciará para que o referido auxílio reverta em favor da CONCESSIONÁRIA, até o limite dos 

preços dos serviços prestados.  

 

5.2.2. A prestação do serviço Funeral Básico, inclusive caixão mortuário e transporte de pessoa 

indigente, dentro do Município de Capão Bonito, mediante pedido por escrito do Serviço Social da 

CONCEDENTE.  

 

5.2.2.1. Considera-se indigente a pessoa cujo corpo não seja reclamado por familiares ou amigos e 

cujo domicílio seja desconhecido.  

 

5.2.2.2. No caso de cadáver desconhecido, que for reclamado, serão debitadas ao reclamante as 

despesas do funeral.  

 

5.3.  O recolhimento e o transporte do cadáver encontrado em via ou logradouro público será feito 

atendendo solicitação da autoridade e o recolhimento e o transporte de cadáver, nos demais casos, 

atendendo a solicitação da família.  

 

5.4.  O transporte de cadáveres de outros municípios para o de Capão Bonito, a cargo de empresas 

funerárias de outras localidades, bem como a ocorrência de óbitos de pessoas de outros municípios 

dentro do Município de Capão Bonito, obedecerá às disposições da legislação municipal e estadual 

vigentes.  
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5.5.  Quando o cadáver for oriundo de outro município e o transporte até o Município de Capão 

Bonito for feito por qualquer empresa, admitir-se-á:  

 

5.5.1.1.  Que a CONCESSIONÁRIA local preste os serviços complementares, a partir do velório;  

 

5.5.1.2. Que a própria empresa que transportou o cadáver dirija-se diretamente até o cemitério em 

que deverá ocorrer a cerimônia do sepultamento.  

 

5.5.1.3. Quando ocorrer óbito no Município de Capão Bonito e o cadáver precisar ser transportado 

para outro município, o serviço de transporte poderá ser feito somente pela empresa daquele 

município ou pela CONCESSIONÁRIA local, vedado prestação de serviço por outra que não essas 

duas relacionadas.  

 

5.6.  A CONCESSIONÁRIA será a única responsável pelos danos que vier a causar a terceiros 

seja por ato próprio ou de seus empregados ou prepostos.  

 

5.7.  Além das obrigações mencionadas, a CONCESSIONÁRIA estará sujeita às demais 

obrigações decorrentes da legislação vigente.  

 

5.8.  A qualidade dos serviços será avaliada pela CONCEDENTE, com base nas exigências  

técnicas e no cumprimento das obrigações constantes do edital e deste Contrato.  

 

5.9.  Em nenhuma hipótese a CONCEDENTE será responsável por qualquer contratação da 

CONCESSIONÁRIA com terceiros para quaisquer serviços direta ou indiretamente relacionados ao 

objeto da contratação.  

 

5.10.  Fica vedado à CONCESSIONÁRIA, sub conceder o contrato, no todo ou em parte.  

 

5.11. Qualquer sub concessão, será nula e sem qualquer efeito, além de constituir infração contratual 

passível das penalidades legais cabíveis.  

 

5.12. Na execução do Serviço Funerário a CONCESSIONARIA atenderá, obrigatoriamente, 24 (vinte 

e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, inclusive em feriados.  

 

5.13. A empresa não concessionária que exercer, à revelia, atividades do Serviço Funerário em 

Capão Bonito sujeitar-se-á à aplicação de multa e das medidas legais cabíveis.  

 

5.13.1. A multa para a empresa não concessionária, que exercer atividades objeto desta Concessão, 

será o equivalente a 1% (um por cento) do valor da outorga, por dia de operação, devidamente 

atualizado, quando for o caso.  

 

5.14. A CONCESSIONÁRIA fica sujeita ao recolhimento das taxas previstas no Código Tributário 

do Município e de outras que vierem a ser adotadas pela Municipalidade, com o devido embasamento 

legal.  

 

5.15.  A CONCESSIONÁRIA somente poderá transportar ataúde com um único corpo.  

 

 

CLÁUSULA 6A. - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE  
 

6.1. Compete à CONCEDENTE o exercício de seus poderes através dos órgãos próprios e em 

especial o exercício dos poderes inerentes elencados nos artigos 29 e 30 da Lei 8.987/95, em 

especial:  



PREFEITURA  DO  MUNICÍPIO  DE  CAPÃO  BONITO - SP. 
Rua Nove de Julho, 690, Centro – CEP 18300-380 – Fone/Fax (15) 3543-9900 – RAMAL 9936 

SETOR DE LICITAÇÕES 

45 
 

 

6.1.1. Prestar todas as informações necessárias à eficaz prestação de serviços;  

 

6.1.2. Fiscalizar permanentemente a prestação de serviços;  

 

6.1.2.1. A fiscalização ficará a cargo da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, que utilizará os métodos e equipamentos necessários para 

verificar o fiel cumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, das obrigações estipuladas neste Contrato.  

 

6.1.2.2. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle, fazendo cumprir todas as disposições de 

lei, do presente Contrato e do respectivo edital, inclusive anexos.  

 

6.1.3. Vistoriar todas as instalações e veículos da CONCESSIONÁRIA, antes da implantação do 

serviço e emissão do laudo de vistoria, confirmando que estão atendidas as exigências estipuladas  

neste Contrato, no edital e na legislação aplicável, laudo este que é condição indispensável para dar 

início à exploração do serviço concedido.  

 

6.1.4. Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos 

usuários, cientificando-se das providências tomadas em até 30 (trinta) dias; 

 

6.1.5. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais 

de concessão aplicando as penalidades legais e contratuais;  

 

6.1.6. Intervir na prestação de serviços e extinguir a Concessão, nos casos previstos legal e 

contratualmente;  

 

6.1.7. Homologar reajustes com base nas condições estabelecidas neste contrato e proceder à 

recomposição das tarifas, mediante análise de planilhas de custos, revisando os valores em 

consonância com o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e considerando o caráter público e 

essencial do serviço;  

 

6.1.8. Impedir que terceiros executem os serviços objeto desta Concessão, exceto os serviços de 

transporte de cadáveres oriundos de outros municípios ou de cadáveres locais para municípios 

diversos.  

 

6.2. Todas as obras que a CONCESSIONÁRIA executar nos locais do Poder Público, sempre 

precedido de autorização expressa da CONCEDENTE serão revertidas para a CONCEDENTE.  

 

6.3. No caso de alteração contratual que imponha à CONCESSIONÁRIA a obrigação de execução 

de bens a serem revertidos para a CONCEDENTE, deverá ser assegurado o equilíbrio econômico 

financeiro do contrato.  

 

6.4. A CONCESSIONÁRIA deverá permitir ao pessoal da fiscalização, livre acesso às suas 

instalações, fornecendo, quando for solicitado, todos os dados e elementos referentes aos serviços, 

objeto do contrato.  

 

6.5. Além da fiscalização normal, as eventuais reclamações dos cidadãos serão imediatamente 

verificadas por sindicâncias, garantido o contraditório e a ampla defesa e, confirmadas as 

irregularidades, serão aplicadas as sanções cabíveis.  

 

6.6. A CONCESSIONÁRIA estará sujeita, a qualquer tempo, a ampla fiscalização da prestação dos 

serviços, pela CONCEDENTE, incluindo-se o estado de conservação e manutenção dos veículos, 

equipamentos e instalações, atos comportamentais de seus empregados ou prepostos, relativos ao 

usuário, cobrança dos preços e demais itens que influenciam na qualidade da prestação de serviço, 
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bem como as relações negociais estabelecidas entre as partes.  

 

6.7. No caso de expansão dos serviços, sempre relacionados, direta ou indiretamente ao objeto da 

licitação, permanecerão os mesmos direitos e deveres das partes, sendo respeitado o equilíbrio 

econômico-financeiro, se for o caso, nos termos da Lei.  

 

CLÁUSULA 7A. - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS  
 

7.1. Sem prejuízo do disposto na Lei n° 8.078/90, que dispõe sobre a proteção do consumidor, são 

direitos e obrigações dos usuários, em especial:  

 

7.2. Receber serviço adequado;  

 

7.3. Receber da CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA informações para a defesa de  interesses 

individuais ou coletivos;  

 

7.4. Levar ao conhecimento da CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA as irregularidades de que 

tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado;  

 

7.5. Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela CONCESSIONÁRIA na 

prestação do serviço.  

 

CLÁUSULA 8A. - DAS PENALIDADES  

 

8.1. Pelo inadimplemento de qualquer condição ou clausula deste Contrato, ou pela inexecução total 

ou parcial do mesmo, a CONCEDENTE poderá aplicar as seguintes sanções, de acordo com a 

infração cometida, garantida a ampla defesa e o contraditório:  

 

8.1.1.  Advertência.  

 

8.1.2. Multa de 10 (dez) vezes o valor da tarifa do Funeral Básico por dia, até 10 (dez) dias por no 

caso de atraso injustificado ao inicio dos serviços objeto deste Contrato ou atraso na sua implantação 

total, sem prejuízo das demais sanções legais.  

 

8.1.3. Multa de 50 (cinquenta) vezes o valor da tarifa do Funeral Básico por dia, até 20 (vinte) dias 

por no caso de atraso, além dos 10 (dez) dias de atrasos iniciais, injustificado ao inicio dos serviços 

objeto deste Contrato ou atraso na sua implantação total, sem prejuízo das demais sanções legais.  

 

8.1.4. Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado do contrato, no caso de atraso injustificado 

ao inicio dos serviços objeto desta Concessão ou atraso na sua implantação total, em mais de 30 

(trinta) dias, além da rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções legais.  

 

8.1.5. Multa de até 50 (cinquenta) vezes o valor da tarifa do Funeral Básico por evento no caso de 

inadimplemento de qualquer outra condição ou clausula deste Contrato, sem prejuízo das 

penalidades previstas em lei  

 

8.1.6. Pelo mau procedimento ou comportamento inadequado, incontinência de conduta, maltrato a 

usuários ou a membros da fiscalização e vícios por parte de seus empregados ou prepostos apurada 

por meio de processo assegurada a defesa da CONCESSIONÁRIA estará sujeita à multa no valor de 

10 (dez) vezes o valor da tarifa do Funeral Básico por evento.  

 

8.1.7. Multa de 50 (cinquenta) vezes o valor da tarifa do Funeral Básico, a cada interrupção na 

prestação dos serviços não justificável.  
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8.2. O recolhimento de qualquer multa prevista no Contrato ou na legislação não desobriga a 

CONCESSIONÁRIA a corrigir irregularidade que lhe deu origem.  

 

8.3. Sem prejuízo das sanções previstas nas sub cláusulas anteriores, poderão ser aplicadas à 

inadimplente outras contidas na Lei.  

 

8.4. As sanções, anteriormente previstas, serão sempre apuradas através de regular Processo 

Administrativo e poderão ser aplicadas cumulativamente, conforme disposto em Lei.  

 

 

CLÁUSULA 9A. - DA INTERVENÇÃO  
 

9.1. A CONCEDENTE poderá intervir na Concessão, com o fim de assegurar a adequação na 

prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e 

legais pertinentes.  

 

9.1.1. A intervenção far-se-á por decreto da CONCEDENTE, que conterá a designação do 

interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida.  

 

9.2. Declarada a intervenção, a CONCEDENTE deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, instaurar 

procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar 

responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa.  

 

9.2.1. Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares 

será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente devolvido à CONCESSIONÁRIA, 

sem prejuízo de seu direito à indenização.  

 

9.2.2. O procedimento administrativo a que se refere na cláusula 9.2 deverá ser concluído no prazo 

de até 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de considerar-se inválida a intervenção.  

 

9.3. Cessada a intervenção, se não for extinta a Concessão, a administ ração do serviço será 

devolvida à CONCESSIONÁRIA, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá 

pelos atos praticados durante a sua gestão.  

 

 

CLÁUSULA 10A. - DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO  

 

10.1.  Extingue-se a Concessão, nos termos da Lei n° 8.987/95, por:  

 

10.1.1. Advento do termo contratual;  

 

10.1.2. Encampação;  

 

10.1.3. Caducidade;  

 

10.1.4. Rescisão;  

 

10.1.5. Anulação; e  

 

10.1.6. Falência ou extinção da empresa concessionária.  

 

10.2. Extinta a Concessão, retornam à CONCEDENTE todos os bens reversíveis, direitos e 

privilégios transferidos à CONCESSIONÁRIA conforme previsto no edital e estabelecido neste 

Contrato.  
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10.3. Extinta a Concessão, haverá a imediata assunção do serviço pela CONCEDENTE, 

procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessários.  

 

10.4. A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pela 

CONCEDENTE, de todos os bens reversíveis.  

 

 

CLÁUSULA 11A. - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO  
 

11.1. O Contrato de Concessão poderá ser alterado, nos termos do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.  

 

11.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 

superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de 

comprovada repercussão nas tarifas contratadas, implicarão a revisão destas para mais ou menos, 

conforme o caso.  

 

11.3. Em havendo alteração do contrato que aumente os encargos da CONCESSIONÁRIA, a 

CONCEDENTE deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.  

 

 

CLÁUSULA 12A. - DA RESCISÃO CONTRATUAL  
 

12.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

 

12.2. O contrato será rescindido a qualquer tempo, sem prejuízo das multas e demais sanções, 

inclusive penais, se for o caso, pelo conhecimento de fato superveniente ou circunstâncias 

desabonadoras da CONCESSIONÁRIA ou de seus sócios.  

 

12.3. A aplicação das penalidades supra mencionadas não exonera a inadimplente de eventual ação 

por perdas e danos que seu ato ensejar.  

 

12.4. Este Contrato de Concessão poderá ser rescindido, nos termos da Lei, quando ocorrer:  

 

12.4.1. O não cumprimento das clausulas contratuais;  

 

12.4.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;  

 

12.4.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a CONCEDENTE a comprovar a impossibilidade 

da conclusão da implantação da estrutura necessária para prestação do serviço, no prazo estipulado;  

 

12.4.4. O atraso injustificado no início da execução dos serviços;  

 

12.4.5. A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à CONCEDENTE;  

 

12.4.6. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONCESSIONÁRIA com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 

admitidas no Edital e neste Contrato;  

 

12.4.7. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;  

 

12.4.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do  
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art. 67 da Lei n° 8.666/93;  

 

12.4.9. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  

 

12.4.10. A dissolução da sociedade;  

 

12.4.11. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONCEDENTE, que 

prejudique a execução do contrato;  

 

12.4.12. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a 

CONCEDENTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;  

 

12.4.13. A não liberação, por parte da CONCEDENTE, de área, local ou objeto para execução dos 

serviços, nos prazos contratuais;  

 

12.4.14. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,  

impeditiva da execução do contrato;  

 

12.4.15. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das 

sanções penais cabíveis.  

 

12.5. Também implica na rescisão do contrato a CONCESSIONÁRIA não disponibilizar os veículos 

e as salas de velórios exigidas, nas condições estipulados neste contrato, no edital e na legislação 

vigente.  

 

12.6. A CONCESSIONÁRIA reconhece os direitos da CONCEDENTE em caso de rescisão 

administrativa, na forma da lei, conforme determina o inciso IX do artigo 40 da Lei 8.666/93.  

 

 

CLÁUSULA 13A. - DO RECEBIMENTO  

 

13.1.  Executado o contrato, o seu objeto será recebido:  

 

13.1.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da 

CONCESSIONÁRIA;  

 

13.1.2. Definitivamente, por servidor ou Comissão designada pela autoridade competente da 

CONCEDENTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 

observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o 

disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.  

 

13.2. O prazo de observação para emissão do Termo de Recebimento Definitivo será de 30 (trinta) 

dias.  

 

13.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela execução do 

serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos 

pela lei ou pelo contrato.  

 

 

CLÁUSULA 14A. - DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

14.1. A CONCESSIONÁRIA, como pré-requisito para firmar este contrato pagou outorga no valor 
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de R$...................., conforme ofertado na sua proposta no processo licitatório.  

 

14.2. Aos casos omissos serão aplicadas as disposições da Lei n° 8.987/95, da Lei n° 8.666/93 e 

demais legislação cabível.  

 

14.3. Nos termos do artigo 23-A da Lei n° 8.987/95 será permitido o emprego de mecanismos 

privados para resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem, a 

ser realizada no Brasil e em língua portuguesa, nos termos da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 

1996.  

 

14.4. O presente contrato vincula-se ao edital e anexos da Concorrência nº03/2013, todos os seus 

anexos, em especial o Anexo I Projeto Básico (Termo de Referência) -  

 

 

Descrição das Condições Técnicas Necessárias à Prestação Adequada dos Serviços, e à proposta da 

CONCESSIONÁRIA.  

 

CLÁUSULA 15A. - DO FORO  
 

15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Capão Bonito para dirimir as questões oriundas deste 

Contrato de Concessão, com renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual 

forma e teor, para um só efeito e que depois de lido no todo achado conforme, vai devidamente 

assinado pelas partes e por duas testemunhas.  

 

Capão Bonito, .... de ................ de 2.014. 

 

 

CONCEDENTE  

 

 

 

CONCESSIONÁRIA  

 

 

 

TESTEMUNHAS  

1ª __________________________________  2ª _____________________________  

RG. n.º  RG n.º  

 

 

 

  



PREFEITURA  DO  MUNICÍPIO  DE  CAPÃO  BONITO - SP. 
Rua Nove de Julho, 690, Centro – CEP 18300-380 – Fone/Fax (15) 3543-9900 – RAMAL 9936 

SETOR DE LICITAÇÕES 

51 
 

 
 
 

COMPROVANTE RETIRADA DE EDITAL 
 
EMPRESA: ______________________________________________________  
ENDEREÇO:________________________________________________________  
CIDADE:_______________________________ESTADO: ______________  
FONE: (______) __________________  
E-mail: _________________________________________  
 

CONCORRÊNCIA N° 03/2013 – RE-RATIFICADO 
PROCESSO N° 7640/2013 

 
OBJETO: Outorga de Concessão Pública para exploração de serviços funerários 
no Município de Capão Bonito, em conformidade com a Lei nº 8.987/95 e 
subsidiariamente pela Lei n° 8.666/93, com a legislação municipal pertinente a 
matéria e com normas e condições deste edital e anexos.  
 
Obtivemos, através do Setor de Licitações nesta data, cópia do instrumento 
convocatório da licitação acima identificada.  
 
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a 
Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Setor de 
Licitação,  por  me i o de  fax  (15) 3543-9900 ou do e-mail  
editalcapaobonito@gmail.com 
 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Capão Bonito da 
responsabilidade da comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais 
esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como 
de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer 
reclamação.  
 
Local:___________, _____ de ________________________ de2014. 
 
Nome por Extenso: _______________________________________ 
 
RG. n.º:_____________________________  
 
ASSINATURA e CARIMBO da EMPRESA 
 


