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PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 11/2009 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2009 

 
ANEXO VIII 

 
MINUTA DE CONTRATO REF. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº  01/2009 
 
Contrato para Concessão de Serviços Públicos que entre si fazem de um lado o Município de 
Canoinhas, Estado de  Santa Catarina, neste ato representado por seu Prefeito Sr. ........... 
..........., portador do CPF nº ............................ e RG n.º .................., de ora em diante denominado 
simplesmente de CONCEDENTE e de outra lado a empresa ..., CNPJ/MF nº ..., com sede à ..., nº 
..., município ...., Estado ..., aqui denominada simplesmente de CONCESSIONÁRIA que será 
regido pelas cláusulas e condições a seguintes:      
 

CLÁUSULA PRIMEIRA  
1.1 - Constitui objeto do presente Contrato, a CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CANOINHAS e MARCÍLIO DIAS e os 
serviços de maior relevância são: 

1.2.1. Zelar pela segurança e organização permanente do cemitério; 
1.2.2. Comercialização de espaços para sepultamentos; 
1.2.3. Realização dos serviços de construção de espaços para sepultamento (ataúde, 
carneiro, lóculos, etc.); 
1.2.4. Serviços de acompanhamento de sepultamento; 
1.2.5.  Acompanhamento de translados e exumação; 
1.2.6.  Realização de obras de melhorias, tais como ladrilhamento das ruas internas, calçadas 
externas, colocação de placas de sinalização; 
1.2.7.  Construção do Ossário Municipal; 
1.2.8. Limpeza, conservação e pintura geral do cemitério Municipal e conservação das ruas 
internas do mesmo; 
1.2.9  Fornecimento de mapa e resumos de sepultamentos mensais; 
1.2.10 Fornecer toda a documentação necessária para o sepultamento conforme legislação 
federal e municipal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Aplica-se ao presente contrato, as disposições constantes na 
Lei nº 8.987/95, e no que conceber na Lei nº 8.666/93 e ainda nas Leis Municipais nº 
4.196/2007, que estabelecem normas de procedimento de trânsito. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA  

2.2.1 O presente Contrato terá vigência por 05 (cinco) anos, a partir de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado a critério das partes, por igual período, nos limites legais permitidos, no artigo 57 
da Lei nº 8.666/93. 
2.2.2 O presente instrumento 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. 
2.2.3 Os serviços constantes neste edital, poderão ser aumentadas ou diminuídas conforme as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Canoinhas, dentro dos limites legais permitidos. 
2.2.4 O valor estimado do presente Contrato é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).  
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1.1. CLÁUSULA TERCEIRA  
2.3.1 O preço público (tarifa) será reajustado de acordo com a Unidade Fiscal Municipal – UFM 
conforme previsto no Decreto nº 224/2007 ou; o reajuste será definido por decreto do chefe do 
poder municipal, para que deste modo, seja assegurado o equilíbrio econômico do contrato e não 
haja dificuldade na cobrança do contrato. 
 
2.4. CLÁUSULA QUARTA  
2.4.1. 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. 
 
2.5. CLÁUSULA QUINTA 
2.5.1. A Concessionária prestará garantia conforme previsto no item XI do edital. 
 
2.6. CLÁUSULA SEXTA 
Possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem como as 
provenientes de projetos associados 
 
2.7. CLÁUSULA SÉTIMA 
2.7.1. A CONCESSIONÁRIA ficará obrigada a: 

2.7.1.1. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus 
empregados no local de trabalho; 
2.7.1.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia 
anuência da concedente; 
2.7.1.3. 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; 
2.7.1.4. Fornecer sempre que solicitado pela concedente, os comprovantes de 
pagamentos dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas; 
2.7.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
2.7.1.6. A Concessionária será responsável pelos danos causados diretamente à 
administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 
2.7.1.7. Emitir balancete mensal dos sepultamentos, acompanhado de mapa, os quais 
deverão ser entregues na Prefeitura até 10.º (décimo) dia útil de cada mês. 
2.7.1.8. Efetuar, durante todo o período da concessão, todo o tipo de manutenção 
necessária à boa conservação do cemitério. 
2.7.1.9. Cumprir com todas as obrigações constantes na sua proposta técnica, sob pena de 
rescisão do contrato de concessão. 
2.7.1.10. 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. 
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2.7.1.11.  A CONCESSIONÁRIA declara aceitar integralmente, todos os métodos e 
processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE.  
2.7.1.12. 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. 
2.7.1.13. 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. 
2.7.1.14. Todo o pessoal contratado para a execução da obra, objeto deste contrato, deverá 
ser registrado em carteira pelo regime CLT, em nome da Contratada. 
2.7.1.15. 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. 

 
2.8. CLÁUSULA OITAVA 
2.8.1.  A Concessionária, será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, resultantes da execução do contrato. 
2.8.2. 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. 
2.8.3. Não será permitida a sub-contratação total ou parcial dos serviços relacionados a 
Administração do Cemitério. 
 
8. CLÁUSULA NONA 
9.1. A inobservância no prazo de início dos serviços, implicará em penalidade de 0,1% (zero 
vírgula um por cento) ao dia sobre o valor total dos serviços e pela inexecução parcial ou total dos 
serviços implicará em penalidade de 10% (dez por cento) sobre o valor total do mesmo, mais o 
previsto pela Lei 8.666/93 e suas alterações. 
8.2. – Para cumprir com todas as obrigações constantes na sua proposta técnica, conforme 

estabelecido no sub-item 2.7.1.11 deste contrato a Concessionária deverá: 
a) Realizar o ladrilhamento de ..........m2 nas ruas internas do cemitério com lajotas no 

prazo de .................anos. 
b) Construir a calçada de ..........m2 na calçada externa do cemitério Municipal com 

lajotas, no prazo de ...............anos. 
c) Instalar no cemitério ........... placas de orientação aos usuários, no prazo 

de..............meses. 
d) Reformar e instalar o ossário no prazo de .............meses. 
e) Manter trabalhando no cemitério, no mínimo ............funcionários 
f) Oferecer às pessoas carentes do Município no mínimo .......... sepultamentos gratuitos 

por mês. 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA  

Ao termino do contrato de concessão, todas as benfeitorias realizadas pela concessionária no 
cemitério Municipal, serão automaticamente incorporadas ao mesmo, não podendo o 
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concessionário pretender qualquer indenização ou ressarcimento, bem como argüir direito de 
retenção pelas mesmas; 
 

11. CLÁSUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
Fazem parte integrante deste contrato, toda a documentação relativa a Licitação Modalidade 
Concorrência Pública nº 01/2009. 
 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
   Os casos omissos no presente serão resolvidos de acordo com o previsto na Lei 8.666/93 e 
suas alterações. 
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, para dirimir toda e 
qualquer dúvida que possa surgir a respeito do presente. 
13.2. E por estarem às partes justas e acertadas, firmam o presente em duas vias de igual teor. 

Canoinhas, ...... de ......... de 2008. 
 
 

CONCESSIONÁRIA  CONCEDENTE 
 
 

  

1ª   
Assinatura  2ª                               Assinatura 
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