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PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 11/2009 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2009 
 
O Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, com sede a Rua Felipe Schmidt, 10, 
centro, por seu Prefeito, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar 
licitação na modalidade de Concorrência Pública, do TIPO MELHOR TÉCNICA, conforme 
descrito adiante no objeto deste edital, e que estará recebendo os envelopes de habilitação e 
propostas até as 14:00 horas do dia 16/04/2009, junto ao protocolo na Sede da Prefeitura, sito à 
Rua Felipe Schmidt, 10, centro.  Aplicam-se a presente licitação e ao contrato que dela defluirá as 
disposições constantes na Lei nº 8.987/95, e no que conceber na Lei nº 8.666/93 e ainda na Lei 
Municipal nº 4.196/2007 e Lei Orgânica do Município de Canoinhas, bem como de acordo com as 
condições estabelecidas neste Edital. 
 
1 – DO OBJETO 
1.1. Constitui objeto da presente Concorrência, a CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
DE ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CANOINHAS e MARCÍLIO DIAS 
conforme projetos. 
1.2. A especificação dos serviços está contida neste Edital e os serviços de maior relevância 
são: 

1.2.1.  Fornecimento de documentação institucional necessária para sepultamentos; 
1.2.2. Zelar pela segurança e organização permanente dos cemitérios; 
1.2.3. Comercialização de espaços para sepultamentos; 
1.2.4. Realização dos serviços de construção de espaços para sepultamento (ataúde, 
carneiro, lóculos, etc.); 
1.2.5. Serviços de acompanhamento de sepultamento; 
1.2.6.  Acompanhamento de translados e exumação; 
1.2.7.  Realização de obras de melhorias; 
1.2.8.  Construção de ossários nos dois cemitérios; 
1.2.9.  Construção de capela para velórios (facultativo);  
1.2.10 Limpeza, conservação e pintura geral dos cemitérios e conservação das ruas internas 
dos mesmos; 
1.2.11  Fornecimento de mapa e resumos de sepultamentos mensais; 
1.2.12  Fornecer toda a documentação necessária para o sepultamento conforme legislação 
federal e municipal. 

 
2 – DO PRAZO E DO VALOR DO CONTRATO 
2.1. O Contrato terá vigência por 05 (cinco) anos, a partir de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado a critério das partes, por igual período. 

2.1.1. O Contrato poderá a qualquer tempo ser aditado para adequações às disposições 
governamentais aplicáveis à espécie, de acordo com o art. 65, §  1º da Lei n° 8666/93 e suas 
alterações. 

2.1.2. A licitante vencedora deverá assinar o Contrato dentro de, no máximo 05 (cinco) dias 
após a convocação feita pela Prefeitura Municipal de Canoinhas, sob pena de multa prevista no 
sub-item 10.2 deste edital, sem prejuízo das demais sanções previstas em Lei. 
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Parágrafo Único - Os serviços constantes neste edital poderão ser aumentados ou diminuídos 
conforme as necessidades da Prefeitura Municipal de Canoinhas, dentro dos limites legais 
permitidos. 
2.3. O valor estimado da presente licitação é de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), o qual 
servirá de base para o cálculo dos depósitos. 
 
3 – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO 
3.1. Será admitida a participar desta licitação, toda e qualquer empresa que satisfaça as 
condições do presente Edital e seus Anexos, e que contemple em seu ramo de atividade, objetivo 
social correlato ao objeto licitado. 
3.2. Não será admitida a participação de empresas reunidas em regime de consórcio. 
3.3. A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todas as cláusulas 
e condições do presente Edital, de seus anexos e das normas que o integram, bem como no 
enquadramento destas condicionantes do objeto social. 
3.4. Do Credenciamento: 
       3.4.1. Cada licitante far-se-á representar por seu titular, mandatário constituído ou         pessoa 
devidamente munida de CARTA DE CREDENCIAMENTO (MODELO SUGESTIVO NO ANEXO 
VII) ou procuração. 
      3.4.2. A licitante que pretender fazer-se representar por procurador deverá entregar à       
Comissão, juntamente com os envelopes fechados e/ou lacrados, original ou cópia autenticada de 
procuração particular, com firma reconhecida em cartório, ou pública, outorgando amplos poderes 
para o mandatário representar a proponente na licitação, devendo nela constar poderes, inclusive, 
para acordar, discordar, desistir, apelar, recorrer e renunciar aos recursos relativos a todas as      
fases do processo licitatório. Quando o representante for titular da empresa, deverá entregar o 
original ou cópia autenticada do documento que comprove tal condição; 
       3.4.3. Ao licitante que não apresentar representante legal, ou ao representante legal que não 
estiver com os documentos que tratam os itens acima, será impedido de participar do certame.  
3.5. É vedada a participação de pessoas físicas nesta licitação. 
3.6. Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação: 
       3.6.1. Empresas suspensas do direito de licitar, declaradas inidôneas pela Administração 
Direta ou Indireta, inclusive Fundações, no nível federal, estadual ou municipal, bem como as que 
estiverem em regime de concordata ou falência; 
        3.6.2. Empresas cujos diretores, responsáveis técnicos ou sócios sejam servidores          
públicos, funcionários, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Prefeitura do 
Município de Canoinhas. Entende-se por servidor público, aquele que exerce, mesmo que 
transitoriamente ou sem remuneração, cargo, função ou emprego público; 
       3.6.3. Empresas estrangeiras. 
 
4 -  DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 01:  
4.1. As empresas deverão apresentar os seguintes envelopes nos prazos estipulados abaixo: 

4.1.1 - Envelope nº 01 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO – até as 14:00 horas do 
dia 16/04/2009. 

4.1.2 - Envelope nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA – até as 14:00 horas do dia 16/04/2009. 
4.2. O envelope 01 – Documentação para habilitação deverá ser apresentado fechado e 

endereçado a: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS 
CONCORRÊNCIA  N.º    01/2009 
ENVELOPE N.º 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL) 

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

4.3.1. Será considerado o prazo de 60 (sessenta) dias para as certidões que não disponham 
do prazo de validade em seu corpo. 
4.3.2. Todas as declarações emitidas pela proponente, devem ser firmadas pelo sócio ou 
titular da empresa ou pelo representante legalmente constituído para tal finalidade, mediante 
apresentação de procuração com firma reconhecida (original ou fotocópia autenticada). 
4.3.3. Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação (art. 43, § 6º, da Lei nº 
8.666/93).  
4.3.4. A inabilitação de licitante importa na preclusão do direito de participar das fases 
subseqüentes, restando à Prefeitura Municipal de Canoinhas inutilizar os envelopes das 
propostas, invioladas, se não procurados no prazo de 30 (trinta) dias após a publicação do 
resultado das propostas. 

 
4.4. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO JURÍDICA 
4.4.1. Declaração de Firma Mercantil Individual ou Requerimento de Empresário, devidamente 
registrado na Junta Comercial, no caso de Firma (Empresário) Individual; 
4.4.2. Ato constitutivo (Estatuto ou Contrato Social) em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial, em se tratando de sociedades empresariais. No caso de sociedade por ações deverá o 
ato constitutivo vir acompanhado de documentos de eleição de seus atuais administradores; do 
mesmo modo, no caso das demais sociedades, em que a eleição dos administradores, por força 
de disposição contratual, se faz por ato em separado. 
4.4.3. Ato constitutivo (Estatuto ou Contrato Social) no caso de sociedades civis devidamente 
registrados no Registro Público competente, acompanhada da prova de diretoria em exercício. 
4.4.4. Declaração da empresa proponente que atende ao inciso V, do artigo 27, da Lei 8.666/93, 
que se refere ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, in verbis: Proibição do 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e de qualquer 
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos quatorze 
anos.  
 
4.5. DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL 
4.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
4.5.2. Certidão Negativa emitida pela Secretaria da Receita Federal ou em conjunto com o INSS e 
a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 
4.5.3. Certidão Negativa Quanto à Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional; 
4.5.4. Certidão Negativa relativa aos tributos estaduais do Estado em que o licitante tem sua sede; 
4.5.5. Certidão Negativa relativa aos tributos municipais, emitida pela Prefeitura Municipal em que 
o licitante tem sua sede; 
4.5.6. Certidão Negativa de Débito (CND) emitida pelo INSS; 
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4.5.7. Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitida pela Caixa Econômica Federal. 
 
4.6. DOCUMENTAÇÕES DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
4.6.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do exercício social de 2007, já exigíveis e 
apresentadas na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado quando 
encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base 
a variação, ocorrida no período, da UFIR ou de outro indicador venha substituí-la.  
4.6.2. OBSERVAÇÃO: Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis assim apresentados: 
 4.6.2.1.  Devidamente Assinados; 
 4.6.2.2. Por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta   
Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os 
Termos de Abertura e de Encerramento. 
4.6.3. Das empresas recém-constituídas será exigida a apresentação de cópia do Balanço de 
Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cópia do Livro Diário contendo o Balanço 
de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na 
Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
4.6.4 – Certidão Negativa de Falência ou Concordata ou Recuperação Judicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
4.6.5. Comprovação de possuir, na data da publicação do Edital, patrimônio líquido mínimo de 
R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), correspondente a 10% do valor estimado para o contrato. 
Esta comprovação se fará mediante apresentação do balanço devidamente registrado na Junta 
Comercial do Estado mediante cópia autenticada das demonstrações e do termo de abertura e 
encerramento no livro diário em que estiver transcrito. 
 
4.6.6. A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação (envelope nº 01) 
será realizada em sessão pública a partir das 14:15 horas do dia 16/04/2009, na Secretaria 
Municipal de Administração da Prefeitura do Município de Canoinhas. 
4.6.7. A abertura dos envelopes contendo a proposta de preços (envelope nº 02) poderá ser 
realizada logo após o resultado da habilitação, desde que a Comissão tenha condições imediatas 
de julgá-las, e que estejam presentes os prepostos das empresas participantes e que os mesmos 
concordem com o resultado da habilitação. Caso contrário a Comissão marcará dia e horário para 
a publicação do resultado da habilitação e depois de decorridos os prazos recursais, marcará a 
data para abertura das propostas. 
 
5. DA PROPOSTA 
5.1. O envelope nº 02 – Proposta deverá ser apresentada fechada e endereçada a: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS 
CONCORRÊNCIA  N.º 01/2009 
ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA TÉCNICA 
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL) 

 
Contendo o seguinte: 
A proposta técnica será avaliada, levando em consideração as melhorias a serem realizadas no 
Cemitério Municipal de Canoinhas de acordo com a seguinte pontuação: 
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5.1.1.1 Execução da porcentagem da obra de ladrilhamento nas ruas internas do 
cemitério, num total de aproximadamente 3.410,00 m²: 

A 25% da obra       852,50 m2 10,0 pontos 
B 50% da obra    1.705,00 m2 20,0 pontos 
C 75% da obra    2.557,50 m2 30,0 pontos 
D 100% da obra  3.410,00 m2 40,0 pontos 
Entende-se por obra de ladrilhamento, a pavimentação das ruas internas do cemitério 
com lajotas antiderrapantes ou material equivalente, obedecendo ao alinhamento das 
ruas existentes.  
Para obter a pontuação relativa ao item 5.1.1.1., a proponente deverá apresentar 
declaração, assinada pelo seu representante legal, afirmando que irá executar alguma 
obra de ladrilhamento, ou seja, pavimentação de ruas internas do cemitério, 
declaração esta que deverá estar acompanhada do projeto básico da obra oferecida, 
bem como os detalhes de acabamento da mesma. 
 

5.1.1.2. Prazo de execução da obra de ladrilhamento nas ruas internas do cemitério, 
num total de aproximadamente 3.410,00 m²: 

A em 5 anos   5,0 pontos 
B em 4 anos 10,0 pontos 
C em 3 anos 15,0 pontos 
D em 2 anos 20,0 pontos 
Entende-se por obra de ladrilhamento, a pavimentação das ruas internas do cemitério 
com lajotas antiderrapantes ou material equivalente, obedecendo ao alinhamento das 
ruas existentes.  
Para obter a pontuação relativa ao item 5.1.1.2, a proponente deverá apresentar 
declaração, assinada pelo seu representante legal, afirmando que irá executar alguma 
obra de ladrilhamento, ou seja, pavimentação de ruas internas do cemitério, 
declaração esta que deverá estar acompanhada do projeto básico da obra oferecida, 
bem como os detalhes de acabamento e o prazo em que irá executar a mesma. 
Somente pontuará neste item aquele que declarar proposta no item 5.1.1.2. 

 
5.1.1.3. Execução de obra da calçada externa do cemitério, num total aproximado de 
421,00 m2: 

A 25% da obra          105 m2   2,5 pontos 
B 50% da obra          210 m2   5,0 pontos 
C 75% da obra          315 m2   7,5 pontos 
D 100% da obra        421 m2 10,0 pontos 
 
Entende-se por obra de calçada externa do cemitério aquela que compreende a Rua 
Antonio Liller com extensão de 210,55 m por 2,00 m de largura. 
Para obter a pontuação relativa ao item 5.1.1.3, a proponente deverá apresentar 
declaração, assinada pelo seu representante legal, afirmando que irá executar alguma 
obra de calçada na parte externa do cemitério (fora do muro do mesmo), ou seja, 
aquela que compreende a Rua Antonio Liller melhoria que vise à funcionalidade e 
estética da parte externa do cemitério, declaração esta, que deverá estar 
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acompanhada do projeto básico da obra oferecida, bem como os detalhes de 
acabamento da mesma. 

 
 
 
 
 

5.1.1.4. Prazo de execução de obra da calçada externa do cemitério, num total 
aproximado de 421,00 m2: 

A em 5 anos  2,5 pontos 
B em 4 anos  5,0 pontos 
C em 3 anos  7,5 pontos 
D em 2 anos 10,0 pontos 
Entende-se por obra de calçada externa do cemitério, aquela que compreende a Rua 
Antonio Liller com extensão de 210.55 m por 2,00 m de largura. 
Para obter a pontuação relativa ao item 5.1.1.4, a proponente deverá apresentar 
declaração, assinada pelo seu representante legal, afirmando que irá executar alguma 
obra de calçada na parte externa do cemitério (fora do muro do mesmo), ou seja, 
aquela que compreende a Rua Antonio Liller melhoria que vise a funcionalidade e 
estética da parte externa do cemitério, declaração esta, que deverá estar 
acompanhada do projeto básico da obra oferecida, bem como os detalhes de 
acabamento e prazo em que irá executar a mesma. Somente pontuará neste item 
aquele que declarar proposta no item 5.1.1.3. 
 

5.1.1.5. Colocação de placas de orientação aos usuários (aplicável aos dois 
cemitérios): 

a Até 30 placas    2,5 pontos 
b de 30 a 50 placas    5,0 pontos 
c de 50 a 70 placas    7,5 pontos 
d Acima de 70 placas 10,0 pontos 
Para obter a pontuação relativa ao item 5.1.1.5., a proponente deverá apresentar 
declaração, assinada pelo seu representante legal, indicando a quantidade de placas 
que irá instalar nos cemitérios, mencionando o tipo, modelo e local em que irá instalar 
as mesmas no cemitério. 
 

5.1.1.6. Prazo da colocação das placas de orientação aos usuários (aplicável aos 
dois cemitérios): 

a em 15 meses   2,5 pontos 
b em 12 meses   5,0 pontos 
c em 09 meses   7,5 pontos 
d em 06 meses 10,0 pontos 
Para obter a pontuação relativa ao item 5.1.1.6., a proponente deverá apresentar 
declaração, assinada pelo seu representante legal, indicando a quantidade de placas 
que irá instalar nos cemitérios, mencionando o tipo, modelo, local e o prazo em que irá 
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instalar as mesmas no cemitério. Somente pontuará neste item aquele que declarar 
proposta no item 5.1.1.5. 
 

5.1.1.7.  Reforma e instalação do ossário comum (aplicável aos dois cemitérios): 
a Em 12 meses   2,5 pontos 
b Em 09 meses   5,0 pontos 
c Em 06 meses   7,5 pontos 
d Em 03 meses 10,00 pontos 
Para obter a pontuação relativa ao item 5.1.1.7., a proponente deverá apresentar 
declaração, assinada pelo seu representante legal, indicando em quanto tempo irá 
reformar e instalar nos cemitérios o ossário comum, mencionando o tipo, modelo, e o 
prazo em que irá instalar o mesmo no cemitério obedecendo ao projeto de localização 
em anexo. 
 

5.1.1.8. Indicação do número de funcionários a serem empregados para a adequada 
prestação dos serviços (aplicável aos dois cemitérios): 

a 03 funcionários  5,0 pontos 
b 04 funcionários 10,0 pontos 
c 05 funcionários 15,0 pontos 
d Mais de 05 funcionários 20,0 pontos 
Para obter a pontuação relativa ao item 5.1.1.8., a proponente deverá apresentar 
declaração, assinada pelo seu representante legal indicando quantos funcionários 
serão contratados para prestarem os serviços nos cemitérios, mencionando o sexo, 
idade, e a função em que irá prestar os serviços. 
 

5.1.1.9. Indicação do número mensal de sepultamentos gratuitos oferecidos às 
pessoas carentes, devidamente comprovados pela assistência social do município 
(aplicável aos dois cemitérios): 

a 04 sepultamentos    2,5 pontos 
b 08 sepultamentos   5,0 pontos 
c 12 sepultamentos   7,5 pontos 
d Mais de 12 sepultamentos 10,0 pontos 
Para obter a pontuação relativa ao item 5.1.1.9., a proponente deverá apresentar 
declaração, assinada pelo seu representante legal indicando quantos sepultamentos 
serão oferecidos gratuitamente às pessoas carentes nos cemitérios, mencionando o 
tipo de sepultamento. Em observação, estes sepultamentos são mensais e não 
cumulativos. 

  
5.2 Será considerada vencedora, a empresa que obtiver maior número de pontos, desde que igual 
ou superior a 35 (trinta e cinco) pontos.  
5.3  A empresa que pontuação inferior a 35 (trinta e cinco) pontos, será desclassificada. 
5.4 Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas fora do prazo estabelecido nesta 
Concorrência Pública. 
 
6.  DAS TAXAS 
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Os valores das taxas relativas aos serviços prestados pela concessionária, estão definidas no 
decreto nº 224/2007 e serão reajustados anualmente através de Decreto.  

 
7.  DOS IMPOSTOS E TAXAS 
Os impostos, taxas, encargos trabalhistas, seguro, decorrentes da prestação de serviços correrão 
por conta do concessionário, por todo o período da concessão, inclusive o Imposto Sobre Serviços 
– ISS, na ordem de 5% (cinco por cento), conforme o Código Tributário do Município de 
Canoinhas. 
 
 
8. DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 
8.1. No julgamento da documentação e da proposta somente poderá manifestar-se a empresa 
que estiver representada por seu proprietário, diretor ou pessoa devidamente credenciada munida 
de procuração com poderes expressos para tal. 
8.2. Na data, hora e local, estabelecidos neste edital, reunir-se-ão em sessão pública, a Comissão 
Permanente de Licitações, nomeada pela Portaria nº 705/2008 e os licitantes interessados. 
Primeiramente serão abertos os envelopes nº 01. 
8.3. O envelope nº 02 será rubricado pela Comissão de Licitação e pelos representantes 
presentes. 
8.4. Manifestação dos licitantes, quanto a documentação apresentada. 
8.5. Caso a Comissão julgue necessário, poderá suspender a reunião para analisar os 
documentos e julgar a habilitação, marcando para tanto nova data e horário. 
8.6. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, os envelopes de proposta das licitantes, 
deverão ser rubricados pelos membros da Comissão e representantes presentes, os quais 
deverão ser lacrados em um envelope maior, o qual também deverá ser rubricado pelos 
presentes, onde deverão permanecer até que seja julgada a habilitação. 
8.7. A Comissão manterá em seu poder as propostas das empresas inabilitadas, com os 
envelopes lacrados e rubricados. Após o término de período recursal ou após a desistência em 
interpor recurso, expressa em ata assinada pelos representantes das licitantes inabilitadas ou 
assinatura do termo de renúncia, as propostas serão desenvolvidas. 
8.8. Não havendo licitantes inabilitadas, ou se nenhum dos manifestantes manifestar interesse em 
interpor recurso, será procedida a imediata abertura das propostas das empresas habilitadas, que 
serão rubricadas pela Comissão e pelos representantes presentes. 
8.9. Nas reuniões para recebimento e abertura dos documentos para habilitação e proposta de 
preços, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissão e pelos 
representantes presentes, onde serão registradas todas as  ocorrências da licitação, tais como, 
empresas participantes, as propostas apresentadas, as reclamações e impugnações feitas e as 
demais ocorrências que interessarem ao julgamento desta licitação.  
 
9. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 
9.1. No julgamento das propostas será considerada vencedora a proposta da licitante que atender 
todas as exigências deste edital e que seja a mais vantajosa para o município, ou seja, que obter 
a maior pontuação na proposta técnica. 
9.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem qualquer das exigências deste 
Edital, como também as propostas manifestamente inexeqüíveis ou financeiramente incompatíveis 
com o objeto da licitação. 
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9.3. Se duas ou mais propostas em absoluta igualdade de condições ficarem empatas na primeira 
classificação, a decisão será por sorteio, em ato público, conforme estabelecido no parágrafo 2º 
do art. 45 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
10.  DO CONTRATO 
10.1. A prefeitura convocará o adjudicatário da licitação para assinar o Termo de Contrato, aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do 
recebimento da convocação, sob pena de decair o seu direito à contratação. 
10.2. Caso a empresa, a qual foi adjudicada o objeto da presente licitação, venha a se recusar a 
assinar o contrato dentro do prazo estipulado, sujeitar-se-á ao pagamento de uma multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor global da proposta, bem como a suspensão do direito de licitar com 
a Prefeitura do Município de Canoinhas pelo período de 12 (doze) meses, além das demais 
sanções previstas em Lei. 
10.3. Na hipótese supra a Prefeitura do Município de Canoinhas, poderá convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas 
pelo primeiro classificado, ou revogar a licitação (artigos 64 e 81 da Lei 8.666/93). 
 
11. DA GARANTIA CONTRATUAL 
11.1. Para a assinatura do contrato o adjudicatário deverá prestar garantia no valor de R$ 
15.000,00 (quinze mil e trezentos reais), optando por uma das modalidades definidas no item 
11.2 deste edital, e sua validade deverá ser por toda a vigência do contrato, compreendidas 
eventuais prorrogações ou atrasos. 
11.2. A garantia de execução poderá ser prestada em uma das modalidades abaixo, ou pela das 
mesmas: 

11.2.1. CAUÇÃO EM DINHEIRO; 
11.2.2. SEGURO-GARANTIA; 
11.2.3. FIANÇA BANCÁRIA. 

11.3. Quando houver opção pela CAUÇÃO EM DINHEIRO a proponente fará a comprovação 
mediante a apresentação do original ou cópia autenticada por cartório do recibo de depósito 
bancário em favor da Prefeitura do Município de Canoinhas, na conta corrente 22.490-9 agência 
040, do Banco do Estado de Santa Catarina. Caso no recibo de depósito conste depósito feito em 
cheque, a licitante deverá juntar declaração em original, fornecida pelo Banco confirmando a 
compensação do cheque, e a liberação do valor na conta acima referida. 
11.4. Quando houver opção pelo SEGURO-GARANTIA, a licitante entregará o documento original 
fornecido pela Instituição que a concede e deverá ter a validade igual ao prazo contratual. 
11.5. Quando houver opção pela FIANÇA BANCÁRIA, a licitante entregará o documento original 
fornecido pela Instituição que a concede e deverá ter a validade igual ao prazo contratual. 
11.6. A caução em dinheiro poderá ser substituída por carta fiança de instituição bancária, com 
validade durante todo o período de execução do fornecimento, estendendo-se referidas garantias 
às eventuais prorrogações, perdurando até a data final do contrato. 
11.7. À Prefeitura do Município de Canoinhas, reserva-se o direito de a qualquer tempo, exigir a 
substituição do prestador de fiança bancária, nos casos de liquidação da instituição pelo Banco 
Central do Brasil, ou de alienação de bens que comprometam a solvência do fiador. 
11.8. A devolução do valor depositado como garantia será a importância líquida apurado no 
agente financeiro em que foi depositado já deduzidos os impostos e taxas incidentes sobre o valor 
depositado. 
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12. DAS PENALIDADES 
12.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato acarretará na suspensão da 
participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pública municipal, pelo 
prazo de 12 (doze) meses. 
12.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficam automaticamente com vistas aos 
interessados pelo prazo legal à interposição de recursos. 

12.2.1. É admissível recurso em qualquer fase da licitação e das obrigações dela decorrentes, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de intimação do ato, ou seja, lavratura da 
ata e publicação do resultado. 
12.2.2. Os recursos referentes à habilitação, inabilitação e julgamento das propostas terão 
efeitos suspensivos, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões 
de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos. 
12.2.3. Os recursos serão dirigidos ao Prefeito municipal, por intermédio da Comissão 
Permanente e/ou Especial de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 
(cinco) dias úteis ou, nesse prazo, encaminhá-lo ao Prefeito, devidamente informado para 
apreciação e decisão no mesmo prazo. 
12.2.4. Será firmado contrato com a licitante vencedora, o qual terá suas Cláusulas e 
condições reguladas pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
12.2.5. Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pela licitante 
vencedora que tenham servido de base para o julgamento desta concorrência, bem como as 
condições estabelecidas neste instrumento. 
12.2.6. O contrato a ser assinado com a empresa licitante vencedora terá sua vigência por 20 
(vinte) anos, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério das partes, por igual 
período, nos limites legais permitidos, no artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 

 
13. PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
13.1. A prefeitura convocará o adjudicatário da licitação para assinar o Termo de Contrato, aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do 
recebimento da convocação, sob pena de decair o seu direito à contratação. 
13.2. A prefeitura poderá prorrogar o prazo estabelecido no subitem anterior, desde que ocorra 
motivo justificado e a solicitação de prorrogação tenha ocorrido no curso da vigência da 
convocação. 
 
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
14.1. A empresa licitante contratada ficará obrigada a: 

14.1.1. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus 
empregados no local de trabalho; 
14.1.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia 
anuência da concedente; 
14.1.3. Substituir, sempre que exigido pela concedente e independentemente de justificação 
por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam 
julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao 
interessado do serviço público; 
14.1.4. Fornecer sempre que solicitado pela concedente, os comprovantes de pagamentos 
dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas; 
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14.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
14.1.6. Construir novos espaços, conforme especificações constantes no anexo I deste edital; 
14.1.7. A empresa vencedora deverá seguir todas as especificações técnicas que se referirem 
à construção de novos espaços, conforme anexo I deste edital; 
14.1.8. A Concessionária será responsável pelos danos causados diretamente à 
administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 
14.1.9. Emitir balancete mensal dos sepultamentos, acompanhado de mapa, os quais deverão 
ser entregues na Prefeitura até 10.º (décimo) dia útil de cada mês. 
14.1.10. Efetuar, durante todo o período da concessão, todo o tipo de manutenção 
necessária à boa conservação do cemitério. 
14.1.11. Cumprir com todas as obrigações constantes na sua proposta técnica, sob pena de 
rescisão do contrato de concessão. 
14.1.12. Caberá a CONCEDENTE, a seu critério e através da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, exercer  ampla, irrestrita  e  permanente  fiscalização  de  todas  as  fases  da 
execução do serviço e do Comportamento do Pessoal da CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo  
da  obrigação  desta de  fiscalizar  seus  responsáveis Técnicos, empregados, prepostos ou 
subordinados. 
14.1.13. A CONCESSIONÁRIA declara aceitar integralmente, todos os métodos e processos 
de inspeção, verificação e controle  a serem adotados pelo CONTRATANTE.  
14.1.14. A existência e a atuação da fiscalização da CONCEDENTE em nada restringe a 
responsabilidade única, integral  e exclusiva da CONTRATADA, no que  concerne  ao objeto 
contratado e as suas conseqüências e implicações, próximas ou remotas. 
14.1.15. Todo Pessoal, ferramentas, equipamentos, bem como todos os encargos sobre a 
mão-de-obra, necessários para a realização dos Serviços constantes deste contrato, correrão 
por conta da CONCESSIONÁRIA. 
14.1.16. Todo o pessoal contratado para a execução da obra, objeto deste contrato, deverá 
ser registrado em carteira pelo regime CLT, em nome da Contratada. 
14.1.17. A CONTRATADA, obriga-se a indenizar a CONTRATANTE, em razão de qualquer 
ação judicial trabalhista ou cível, inclusive devendo ser arrolada como litisconsorte necessária 
nos processos relativos a execução serviços contratados em que  a Administração Municipal 
seja parte passiva. 

 
15. DOS ESCLARECIMENTOS 
15.1. Qualquer esclarecimento relacionado com a licitação deverá ser solicitado por escrito e 
encaminhado à Prefeitura do Município de Canoinhas, aos cuidados da Comissão de Licitação, 
sito á Rua Felipe Schmidt, 10, os quais somente serão aceitos até 2 (dois) dias úteis anteriores à 
data fixada, para a apresentação dos documentos da habilitação e proposta. 
15.2. Não sendo formulado pedido de esclarecimento até o prazo estabelecido, pressupõe-se que 
os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação dos 
documentos da habilitação e proposta, não cabendo às licitantes direito a qualquer reclamação 
posterior. 
 
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16.1. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado ou anulado no todo ou em parte, por 
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ilegalidade, por ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 
16.2. Este Edital obedecerá todo o disposto na Lei Municipal nº 8.987/2005 e sua respectiva 
regulamentação bem como a Lei Federal nº 8.666/93, no que couber. 
Fica eleito o foro da comarca de Canoinhas – SC, para dirimir questões decorrentes deste 
processo licitatório. 
 
17. ANEXOS DO EDITAL 
Integram o presente Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 
anexos: 

 
ANEXO I –    PROJETO BÁSICO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO; 
ANEXO II –   PROJETO VIAS INTERNAS E EQUIPAMENTOS EXISTENTES NO ATUAL CEMITÉRIO DE CANOINHAS; 
ANEXO III –  PROJETO VIAS INTERNAS E EQUIPAMENTOS EXISTENTES NO ATUAL CEMITÉRIO DE MARCÍLIO; 
ANEXO IV – LEI MUNICIPAL N.º 2.033/1987; 
ANEXO V –  LEI MUNICIPAL N.º 4.196/2007; 
ANEXO VI – TAXAS DOS SERVIÇOS CONFORME, DECRETO MUN. N.º 224/2007; 
ANEXO VII -  MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO; 
ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO; 
ANEXO IX -   MODELO DA PROPOSTA TÉCNICA; 
ANEXO X -    MODELO DO TÍTULO DE CONCESSÃO PROVISÓRIA; 
ANEXO XI -   MODELO DO TITULO DE PROPRIEDADE PERPÉTUA CONCESSÃO; 
ANEXO XII -  MODELO DA FICHA DE ACOMPANHAMENTO FUNERAL. 

    
  Canoinhas, 18 de fevereiro de 2009. 

 
 

            _________________________ 
            LEOBERTO WEINERT 
                     Prefeito 
 
 
 
 

____________________________ 
RODRIGO CRUZ DOS SANTOS 
         Assessoria Jurídica 
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