
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 003/2016 – PRC N.º 498/16

PREÂMBULO

O Município de Pará de Minas, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, torna público, para conhecimento de
todos, que fará realizar licitação para CONCESSÃO DE  SERVIÇOS FUNERÁRIOS DO MUNICÍPIO  DE  PARÁ  DE  MINAS,
incluindo fornecimento de materiais, conforme projeto básico anexo, cujo edital encontra-se à disposição dos interessados para
aquisição até as 08:30 horas do dia 25 de julho de 2016 na Diretoria de Compras e Contratos da Prefeitura Municipal de Pará de
Minas, situada na Praça Afonso Pena, n.º 30 – Centro. 

A licitação, do tipo MELHOR OFERTA DE PAGAMENTO PELA OUTORGA APÓS QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, será procedida na
modalidade CONCORRÊNCIA.

A licitação se subordina aos ditames contidos na Lei Federal 8.666/1993,  Lei Federal 8.987/95, Lei Federal 9.074/95, Resolução
SES nº. 4798 de 29 de maio de 2015 expedida pelo Estado de Minas Gerais , com suas alterações vigentes, bem como a Lei
Municipal 5.913/2016, e pelas demais normas que dispõem sobre a matéria.

Os envelopes  das  empresas  interessadas  em participar  desta  licitação  deverão  ser  protocolados  na sede  da  PREFEITURA,
endereço já indicado, até as 08:45 horas do dia 25 de julho de 2016, prazo preclusivo do direito de participação. E o julgamento
iniciar-se-á às 09:00 horas do dia 25 de julho de 2016.

No presente processo, é garantido às microempresas,  empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais que
participarem do certame, tratamento diferenciado e simplificado, nos termos do artigo 49 da Lei Complementar 123/2006 com suas
alterações e Lei Municipal 5.142/2011, desde que preenchido e apresentados juntamente com o envelope n.º 01 – Documentação o
modelo constante no Anexo VII deste edital (Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa, Empresa
de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual) e Certidão expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, conforme artigo 8º
da Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio.

Obs.: Horário de funcionamento da Gerência de Atendimento ao Cidadão (Protocolo) para entrega de envelopes: de 08:00 às 10:00
horas e de 12:00 às 16:00 horas.

O aviso desta licitação permanecerá afixado no quadro de avisos do hall da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, localizada na
Praça Afonso Pena, nº 30, Centro, CEP nº 35.660-013, em Pará de Minas-MG.

Este EDITAL poderá ser consultado ou impresso por meio de acesso ao endereço eletrônico http://www.parademinas.mg.gov.br  , ou
retirado junto à Diretoria de Compras e Contratos. O custo do edital e seus anexos é de R$ 10,00 (dez reais), acrescido da taxa de
expediente do Município de Pará de Minas. 

1 – DO OBJETO

CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A OUTORGA DE CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS
NO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, PELO PRAZO DE 10 (DEZ) ANOS, CONFORME PROJETO BÁSICO (ANEXO II DESTE
EDITAL).

2 – DOS SERVIÇOS, PRODUTOS E PRAZO

2.1 – Para os fins deste Edital, definem-se serviços funerais como o conjunto de atividades, envolvendo a seguinte relação
dos Serviços Funerários e cerimonial de velório, a saber: 

1. Vendas de urnas, coroas naturais, artificiais e arranjos;

2. Remoção e transporte de corpos e urnas exclusivamente em carros funerários, salvo nos casos em que o transporte deva ser
realizado por autoridade policial;

3. Ornamento com flores, fornecimento de coroas e outros adornos afins;

4. Preparação de urnas mortuárias e preparação de cadáveres ou corpos com ornamentação e instalação mortuária de qualquer
espécie;

5. Fornecimento de véu;
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6. Transporte de coroa e flores nos cortejos fúnebres;

7. Divulgação nos meios de comunicação sobre o falecimento, com fornecimento de noticiários de falecimento e ofícios religiosos
fúnebres, para os jornais e emissoras de rádio e televisão do Município;

8. Cortejos fúnebres;

9. Preparação e conservação de corpos (Tanatopraxia);

10.  Remoção de restos mortais humanos; higienização de restos mortais humanos, Tamponamento de cadáver, conservação de
restos mortais humanos, necromaquiagem e reparação facial;

11.  Desembaraço  de certidão de óbito  e  fornecimento de documentação  necessária  ao sepultamento,  adotando  providências
administrativas para registros de óbitos em cartórios de registro civil, delegacias de polícias, instituto médico legal, liberação de
corpos em hospitais, clínicas, casas de saúde, órgãos ou repartições públicas;

12. Comércio de artigos funerários;

13.Sepultamento de carentes e indigentes devidamente autorizados pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social, de forma gratuita, sem ônus para a municipalidade e/ou família do falecido;

14.  Transportes fúnebres, compreendendo transporte de féretros ou do corpo cadavérico e transporte de cadáveres humanos
exumados dentro do Município ou deste para outros municípios, respeitada a legislação de cada cidade;

15.  Providências administrativas junto às repartições municipais, cemitérios, agências de previdência social, prestando conta às
famílias interessadas de todas as despesas efetuadas e recebimentos;

16. Atendimento a todas as legislações, bem como, acompanhamento junto aos órgãos oficiais para a liberação de corpos sujeitos
à necropsia pela legislação vigente;

17.  Locação de altares e demais acessórios e paramentos necessários à realização dos funerais, além de outros correlatos que
sirvam de meio à consecução do serviço;

18.  Cerimonial de no mínimo 2 (duas) pessoas, sendo 1 (um) técnico em enfermagem, inscrito no COREN;

19. Serviço de apoio psicológico aos parentes do falecido;

20. Outros serviços complementares e pertinentes à concessão, nos termos da legislação municipal e das normas emanadas pela
Concedente. 

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 – Somente poderão participar desta Concorrência as sociedades e/ou empresários:

3.1.1 – Estabelecidos(as) no país, do ramo pertinente ao objeto da licitação, que satisfaçam as condições e disposições contidas
neste edital e anexos.

3.1.2 – A sociedade e/ou empresário participante deverá prestar a garantia de apresentação de proposta, conforme alude o inciso
III, do artigo 31, da lei federal nº 8.666/93, na redação consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94, no valor de  R$ 150.016,23 (cento
e cinquenta mil  dezesseis reais  e vinte e  três centavos),  correspondente a  1% (um por cento)  do valor  estimado da
contratação, observado o procedimento abaixo:

3.1.2.1 – A garantia poderá ser prestada em caução, em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, à
escolha da proponente, e deverá ser depositada no edifício-sede do Município de Pará de Minas em até 05 (cinco) dias antes da
data da abertura dos envelopes, na Gerência de  Recursos Financeiros, até as  16:00 horas do dia 21 de julho de 2016  e ter
validade de, no mínimo, 90 (noventa) dias da data de entrega das propostas e uma cópia autenticada deverá ser apresentada no
dia do certame junto com a documentação da licitante;

3.1.2.2 –  A garantia  será  restituída às  proponentes,  mediante  requerimento de devolução  dirigido à  Presidente da Comissão
Permanente de Licitação, decorridos 05 (cinco) dias úteis, a contar do trânsito em julgado do ato da inabilitação do licitante, da
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desclassificação da proposta ou da homologação do resultado da Concorrência, conforme o caso, e será liberada por meio de
memorando subscrito pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

3.2 – Não poderão participar desta licitação:

3.2.1 – As sociedades e/ou empresários cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução e em
liquidação.

3.2.2 –  Sociedades e/ou empresários que, por qualquer motivo, tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da
Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal.

3.3 – Para conhecimento dos interessados o extrato desta CONCORRÊNCIA permanecerá afixado no quadro de avisos, localizado
no hall de entrada do edifício-sede do Município de Pará de Minas-MG, cuja cópia poderá ser adquirida na Diretoria de Compras e
Contratos, após verificado o respectivo comprovante de pagamento, de segunda a sexta feira, no horário compreendido das 08:00
às 11:00 horas e 13:00 às 17:00 horas, e também pelo site: http://www.parademinas.mg.gov.br.

3.4 –  O presente edital está sujeito a eventuais alterações, que serão devidamente publicadas da mesma forma que o original,
devendo as sociedades e/ou empresários interessadas acompanhar todo o trâmite licitatório, via internet pelo site:
http://www.parademinas.mg.gov.br, até a data de abertura do certame.

4 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

4.1 - As propostas e declarações devem ser datilografadas ou editadas por sistema de automação, impressas em papel timbrado da
licitante, e serem entregues em envelopes opacos, fechados e rubricados sobre as junções coladas.

4.2 -  As propostas serão minuciosamente apreciadas pela Comissão de Licitação, cujos membros devidamente autorizados pelo
Presidente, poderão se assessorar tecnicamente.

4.3 - As propostas deverão ser elaboradas em papel timbrado da licitante, impressas em 01 (uma) via, e deverão conter em seu
preâmbulo o nome, CNPJ, endereço, telefone e e-mail da proponente, além da identificação e qualificação do (s) representante (s)
legal (s) que firma a proposta e assinará o futuro contrato caso a proponente seja vencedora do certame.

4.4 - A falta de qualquer dos dados exigidos, documentos ou declarações, nos respectivos envelopes, enseja a desclassificação
imediata da licitante.

4.5 - Os valores lançados deverão ser grafados numericamente e por extenso, e havendo divergência, prevalecerá este último.

4.6 - Será desclassificada a proposta que apresente erro no valor lançado por extenso.

4.7 - Serão declaradas vencedoras as empresas que atenderem as condições deste  edital  e obtiverem maior  pontuação nas
propostas, com obediência aos critérios estabelecidos neste edital.

4.8 - Cada envelope deve conter folha de rosto capeando os documentos, devendo estes estar relacionados e numerados na ordem
disposta no presente edital.

4.9 - As propostas deverão ter prazo de validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

4.10 - Cada licitante deverá nomear 01 (um) representante legal, mediante preenchimento de CARTA DE CREDENCIAMENTO, cujo
credenciado poderá se fazer acompanhar de mais 01 (uma) pessoa, sendo restrito ao primeiro o direito de manifestações em nome
da licitante, devendo ambos portar o respectivo documento de identificação pessoal.

4.11 - Caso as certidões apresentadas não tenham prazo de validade expresso, serão consideradas válidas por 30 (trinta) dias, a
contar da data de emissão.

4.12 - A  emissão  das  certidões  poderá  ser  feito  por  processo  disponível  na  internet, entretanto, a Comissão de Licitação
poderá conferir a autenticidade das mesmas.

4.13 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada
por cartório competente ou pela Comissão Permanente de Licitação. A licitante que preferir efetuar a autenticação das cópias pela
Comissão de Licitação deverá fazê-lo até o horário marcado para entrega dos envelopes.

4.14 - As certidões exigidas devem ser apresentadas relativamente ao município sede da licitante.
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4.15 - As licitantes deverão apresentar, na data e horário previstos no preâmbulo desta Concorrência, três envelopes devidamente
fechados e lacrados, contendo no ENVELOPE N.º 01, a documentação comprobatória da sua habilitação solicitada na Cláusula IX
deste  Edital,  no  ENVELOPE  N.º  02,  a  sua  proposta  técnica  e  no  ENVELOPE N.º  03,  a  sua  proposta  comercial  conforme
estabelecido na Cláusula IV deste Edital, sendo que estes deverão conter na parte externa, os seguintes dizeres:

ENVELOPE     N.º     01   –   HABILITAÇÃO
Concorrência n.º 003/2016
Razão Social:
CNPJ:
Endereço/Telefone:

ENVELOPE     N.º     02   –   PROPOSTA   TÉCNICA
Concorrência n.º 003/2016
Razão Social:
CNPJ:
Endereço/Telefone:

ENVELOPE     N.º   03 –   PROPOSTA   COMERCIAL
Concorrência n.º 003/2016
Razão Social:
CNPJ:
Endereço/Telefone:

5 – DA HABILITAÇÃO/DOCUMENTAÇÃO (ENVELOPE N.º 01)

5.1 – As licitantes deverão incluir no Envelope n.º 01 – Habilitação, os seguintes documentos, sob pena de inabilitação:

A – Declaração, sob as penas da Lei, da superveniência de fato impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, do art. 32, da Lei n.º
8.666/93, nos termos do modelo constante do Anexo III deste Edital;

B – Declaração para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei n.º 9.854, de
27 de outubro de 1999, conforme Anexo V;

C –  Declaração atestando o conhecimento e aceitação de todos os termos do Edital e seus anexos, devidamente assinada,
conforme Anexo VI;

D – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

E –  Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

F – Registro comercial, no caso de empresa individual;

G – 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;

H – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

I  – Prova de regularidade quanto aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União expedida pela Receita Federal do Brasil  e
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;

J – Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou do Distrito Federal, se for o caso, onde o licitante tiver sede;

K – Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, da sede do licitante;

L – Certidão de Regularidade expedida pela Caixa Econômica Federal relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

M – Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

N – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou
verificada a existência de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, será expedida Certidão Positiva
de Débitos Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
(redação dada pela Lei Federal nº 12.440/2011);
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O – 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
atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta;

P – Documentação relativa a qualificação técnica, conforme item 9 do Projeto Básico;

Q -  Comprovante da garantia de apresentação de proposta, conforme alude o item 3.1.2 deste edital.

6 - DA PROPOSTA TÉCNICA (ENVELOPE N.º 02)

6.1 –  A pontuação a ser atribuída na  PROPOSTA TÉCNICA será de no mínimo 04 (quatro) pontos e no máximo 20 (vinte), de
acordo com os 4 (quatro) critérios a seguir:

a) Experiência no mercado de serviços funerários, certificada mediante atestado de qualificação técnica, que comprove o tempo de
atuação da licitante na prestação de serviço funerário:

Até 05 anos 01 (um) ponto
De mais de 5 anos até 10 anos 02 (dois) pontos

De mais de 10 anos até 15 anos 03 (três) pontos
De mais de 15 anos até 20 anos 04 (quatro) pontos

Acima de 20 anos 05 (cinco) pontos

b) Instalações a serem empregadas na prestação dos serviços, que deverá atender a todas as exigências legais ambientais e de
saúde, e conter, no mínimo sala ou área administrativa; recepção; instalações sanitárias com separação por sexo e no mínimo um
sanitário adaptado para portadores de necessidades especiais; depósito de material de limpeza (DML); sala de plantonista; área
para  armazenamento  de  flores  e  preparação  de  coroas,  área  para  embarque  e  desembarque  de  carro  funerário;  área  de
estacionamento para clientes, sala para higienização, tamponamento e procedimentos de conservação de restos mortais humanos;
com disponibilidade simultânea a de 2 (dois) corpos, sala ou área para higienização e esterilização de materiais e equipamentos,
show room, observando o disposto na Resolução 4.798 SAS de 29/5/2015 da SES/MG.

Área total coberta de até 100 m² 01 (um) ponto
Área total coberta de 101 m² a 150 m² 02 (dois) pontos
Área total coberta de 151 m² a 200 m² 03 (três) pontos
Área total coberta de 201 m² a 250 m² 04 (quatro) pontos

Acima de  251 m² 05 (cinco) pontos

c) Declaração do número de pessoas, devidamente treinadas, voltadas para adequada prestação de serviços, sendo no mínimo 04
(quatro) funcionários com curso de Tanatopraxia e Reparação facial, comprovado através de Certificação de Conclusão dos cursos.

Mínimo de 04 pessoas 01 (um) ponto
De 05 pessoas até 06 02 (dois) pontos
De 07 pessoas até 08 03 (três) pontos
De 09 pessoas até 10 04 (quatro) pontos
Acima de 11 pessoas 05 (cinco) pontos

d) Declaração do número de veículos específicos a serem empregadas para prestação dos serviços, com no máximo 06 (seis) anos
de fabricação:

Mínimo de 04 veículos 01 (um) ponto
05 veículos 02 (dois) pontos
06 veículos 03 (três) pontos
07 Veículos 04 (quatro) pontos

Acima de 08 veículos 05 (cinco) pontos

Será desclassificada a licitante que apresentar pontuação 0 (zero) em qualquer dos critérios ou < 4 (quatro) pontos.

7 - PROPOSTA COMERCIAL – Outorga (ENVELOPE N.º 03):

7.1 – A proposta comercial (oferta) deverá ser elaborada em papel timbrado da licitante, impressa em 01 (uma) via, e deverá conter
em  seu  preâmbulo  o  nome,  CNPJ,  endereço,  telefone  e  e-mail  da  proponente,  além  da  identificação  e  qualificação  do(s)
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representante(s) legal(ais) que firma a proposta e assinará(ão) o futuro contrato caso a proponente seja vencedora do certame; e
declaração contendo o valor da oferta pela outorga da concessão cujo valor mínimo é de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

7.2 – O valor lançado na proposta corresponde ao valor que deverá ser pago integralmente ao Poder Concedente,  no prazo
improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas após a celebração do contrato. A oferta deverá ser grafada em algarismos e por
extenso, prevalecendo o valor por extenso caso haja divergência entre ambos. Se houver erro no valor por extenso a licitante será
desclassificada.

7.3 – As propostas serão ordenadas de forma crescente (da menor oferta para a maior), com a pontuação correspondendo ao
número de classificação da licitante no ranking de ofertas, ou seja, as licitantes farão tantos pontos quantos corresponderem a sua
posição. Segue o exemplo para demonstrar a metodologia de pontuação da oferta:

7.4 – Considerando as seguintes ofertas: Empresa A ofertou R$ 23.000,00; Empresa B ofertou R$ 22.000,00; Empresa C ofertou R$
31.000,00; Empresa D ofertou R$ 28.500,00; Empresa E ofertou R$ 23.000,00.

A classificação em ordem crescente (da menor para a maior) fica assim definida:

Ordem de Classificação/ Pontuação Empresa
1 Empresa B ofertou R$ 22.000,00
2 Empresa A ofertou R$ 23.000,00
2 Empresa E ofertou R$ 23.000,00
3 Empresa D ofertou R$ 28.500,00
4 Empresa C ofertou R$ 31.000,00

A classificação em ordem crescente (da menor para a maior) fica assim definida:

Ordem de Classificação/Pontuação: Empresa:

1 Empresa B ofertou R$ 22.000,00;
2 Empresa A ofertou R$ 23.000,00;
2 Empresa E ofertou R$ 23.000,00;
3 Empresa D ofertou R$ 28.500,00;
4 Empresa C ofertou R$ 31.000,00.

Considerando que a pontuação corresponde ao lugar em que a oferta ficou classificada, a pontuação ficou assim definida:

Empresa B - 1 ponto;
Empresas A e E - 2 pontos cada;
Empresa D - 3 pontos;
Empresa C - 4 pontos.

Licitantes com mesmo valor de oferta ocupam o mesmo número de classificação, portanto, fazem a mesma pontuação.

8 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

8.1 -  O critério de julgamento adotado para o presente certame é a seleção da  MELHOR OFERTA DE PAGAMENTO PELA
OUTORGA APÓS QUALIFICAÇÃO DE PROPOSTAS TÉCNICAS (Lei Federal 8.987/95, art. 15, inciso VII).

8.2 - A abertura dos envelopes será realizada em sessão pública da qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos membros
da Comissão de Licitação e pelos representantes legais dos licitantes presentes.

8.3 -  Na data e horário estipulados no preâmbulo no edital, se procederá à abertura dos envelopes, que deverá conter todos os
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

8.4 - Após análise e apreciação da documentação de acordo com as exigências estabelecidas no ato convocatório, proceder-se-á a
habilitação e/ou a inabilitação dos licitantes.

8.5  -  Concluída  a  fase  de  habilitação,  serão  abertos  os  ENVELOPES,  contendo  as  PROPOSTAS TÉCNICAS dos  licitantes
previamente habilitados, desde que tenha havido desistência expressa de recurso por todos os licitantes ou transcorrido o prazo de
interposição, ou após terem sido julgados os recursos interpostos.
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8.6 -  Encerrada a fase de classificação das propostas técnicas, com a avaliação mediante verificação de conformidade com os
critérios  estabelecidos  no  ato  convocatório,  serão  abertos  os  ENVELOPES  que  contêm  as  PROPOSTAS  COMERCIAIS
(OFERTAS), somente dos licitantes classificados tecnicamente, também após a desistência expressa de recurso por todos os
licitantes ou transcorrido o prazo de interposição, ou após terem sido julgados os recursos interpostos.

8.7 -  Concluída a fase de classificação das propostas de preço, transcorridos os prazos recursais regulamentares, as licitantes
serão classificadas conforme a avaliação obtida, sendo divulgado o resultado final do julgamento da licitação.

8.8 -  É facultado à Comissão de Licitação, em qualquer fase, interromper a sessão para melhor analisar os documentos e as
propostas, proceder a diligências ou consultas, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar
originariamente da documentação ou da proposta.

9 - DA NOTA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL 

9.1. A classificação final das licitantes será obtida mediante a seguinte fórmula: NF = PT + PPC Onde:

 NF = Nota de Classificação Final
 PT = Pontuação da Proposta Técnica

PPC = Pontuação da Proposta de Comercial

9.2. Será considerada vencedora a empresas que obtiver a melhor NOTA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL(NF).

9.3.  Após processado o julgamento das propostas, havendo empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por
sorteio, obedecido o disposto na Lei 8.666/93, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados.

10 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1 – Toda licitante é parte legítima para impugnar o presente edital por irregularidade, sendo que, qualquer pedido de impugnação
deverá ser protocolado até o 2º (segundo) dia útil anterior à data de abertura dos envelopes de habilitação, nos termos do artigo 41,
§ 2.º da Lei de Licitações, de segunda a sexta-feira, das 12:00 às 16:00 horas, na Gerência de Atendimento ao Cidadão (Protocolo),
situada na Praça Afonso Pena, nº 30, Centro.

10.2 – Eventuais recursos referentes ao presente processo deverão ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após
o conhecimento da decisão correspondente, em petição escrita dirigida à Comissão Permanente de Licitação e protocolada no
endereço mencionado no item 10.1 deste Edital, nos casos previstos no art. 109, I da Lei 8.666/93.

10.3 – Não será conhecido o recurso interposto fora do prazo legal.

10.4 –  Os recursos das decisões referentes à habilitação ou inabilitação de licitante e julgamento de propostas terão efeito
suspensivo, podendo a Comissão Permanente de Licitação, motivadamente e, havendo interesse para o Município de Pará de
Minas, atribuir efeito suspensivo aos recursos interpostos contra outras decisões.

11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA

11.1 - A tarifa dos serviços deverá ser afixada em local visível de fácil acesso e conhecimento do usuário, mediante cópia ampliada
de todo seu conteúdo.

11.2 -  Os equipamentos a serem utilizados na prestação dos serviços funerários deverão estar sempre em condições plenas de
uso, de modo a evitar constrangimentos por ocorrências imprevistas.

11.3 - É vedada a cobrança de taxas adicionais sem a expressa autorização do Poder Concedente.

11.4 - O Poder Concedente não tem nenhuma responsabilidade com relação a eventual inadimplência do usuário para com a
concessionária que lhe prestou o serviço, restando a esta os meios legais para receber seus créditos em desfavor do usuário.

11.5 -  Sujeitar-se às normas ou regulamentos emanados pelo Executivo Municipal e à fiscalização dos serviços prestados, bem
como manter os documentos contábeis e despesas operacionais à disposição do Poder Concedente.

11.6 - A concessionária deverá destinar instalações e veículos adequados para a realização dos serviços, que somente poderão ser
utilizados mediante obtenção dos alvarás e licenças legalmente exigíveis, e serão inteiramente responsáveis pelo correto descarte
de material  e  resíduo  utilizado  ou  gerado  na  prestação  do  serviço e  na  preparação/conservação  cadavérica,  se obrigando  a
respeitar as regras impostas pelos órgãos da Vigilância Sanitária e legislação pertinente.
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11.7  -  A concessionária  deverá  instalar-se  em  prédio  apropriado,  situado  em  local  compatível  com  o  zoneamento  urbano,
observando-se o regramento urbanístico e sanitário por ventura exigidos pela legislação municipal, estadual ou federal.

11.8 -  As instalações devem estar de acordo com as normas legais, ambientais e da Vigilância Sanitária, inclusive as condições
físicas definidas pelo ESTADO DE MINAS GERAIS NA RESOLUÇÃO 4798 DE 29 DE MAIO DE 2015 e outras emanadas das
autoridades competentes, somente sendo permitido seu funcionamento mediante a apresentação dos competentes alvarás.

11.9 - A concessionária deverá  exercer rigoroso controle sobre a atuação de seus empregados, quanto ao comportamento moral,
cívico e o respeito devido ao público, os quais deverão, quando em serviço, usar uniforme e crachá de identificação, e estarem
devidamente treinados para a prestação do serviço em razão da necessidade de atendimento ininterrupto.

11.10 - A concessionária deverá disponibilizar pessoal técnico suficiente para atendimento ininterrupto dos serviços.

11.11 - Prestar serviço gratuito a indigentes (corpos não identificados ou não reclamados por familiares), bem como as partes
humanas resultantes de atos cirúrgicos legais, mediante requisição do Poder Concedente.

11.12 - No atendimento gratuito a indigentes empregar padrão adequado e de boa qualidade, consistindo em urna mortuária, do tipo
assistencial  confeccionada  em  madeira  e/ou  derivado,  com  04  (quatro)  alças  duras,  04  (quatro)  chavetas  de  fixação,  sem
acabamento em verniz; transporte ou traslado funerário, dentro do Município ou fora dele até 100 km, na ocorrência de óbito de
munícipe hospitalizado em outra localidade; higienização do cadáver;  ornamentação básica da urna mortuária;  serviços gerais
(Cartório e Delegacia de Polícia).

11.13 -  Esclarecer  e orientar  os usuários quanto aos procedimentos legais,  seus direitos em situações específicas, e demais
providências de mister, inclusive quanto a traslado de corpos intermunicipais e atendimentos de carentes e indigentes.

11.14 - Articular com as funerárias de outros municípios em situações de traslados de corpos de/para outras localidades, facilitando
as providências a cargo do usuário.

11.15 -  Manter sala de mostruário e catálogo de produtos com indicação clara de seu código de referência e respectivo preço
tarifário, para permitir a avaliação e opção do usuário.

11.16 - Submeter-se ao recolhimento de tributos, taxas e demais encargos estabelecidos no Código Tributário do Município de Pará
de Minas.

11.17  -  Notificar  a  pessoa  responsável  pelo  corpo  em que  for  recomendado  ou  exigido  o  serviço  de  tanatopraxia,  sobre  a
necessidade de aplicação da técnica, de higiene e saúde pública, sob pena de responsabilidade por omissão do cumprimento do
dever público concedido ou delegado.

12 - DAS OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE

12.1 -  O Poder Concedente é obrigado a promover sindicâncias para apurar denúncias de práticas inconvenientes e atentatórias
aos princípios éticos e morais, e caso comprovadas, aplicar as sanções cabíveis.

12.2 -  Notificar a licitante por escrito sobre qualquer irregularidade constatada, solicitando providências para regularização das
mesmas.

12.3 - Exercer a fiscalização do contrato.

12.4 - Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários.

13 - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS

13.1 - Receber o serviço adequado.

13.2 - Receber da Prefeitura e da Concessionária informações para defesa de interesses individuais e coletivos.

13.3 - Levar ao conhecimento do Poder Público e da concessionária as irregularidades de que tenham conhecimento referentes ao
serviço prestado.
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14 – DAS CONDIÇÕES APÓS HOMOLOGAÇÃO

14.1 – Findo o processo licitatório a licitante vencedora, regularmente convocada, terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para assinar o
Contrato.

14.1.1 – Caso a licitante vencedora não atenda ao prazo previsto no item 14.1, ensejará a aplicação da sanção estabelecida na
letra “a” do item 15.1 deste Edital, reservando-se ao Município de Pará de Minas o direito de convocar as licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a
licitação, independentemente das sanções previstas, para a licitante vencedora, neste Processo.

14.2 –  A associação do licitante vencedor com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação só serão admitidas com o consentimento prévio e por escrito da Administração Pública Municipal.

15 – DAS SANÇÕES

15.1 –  Resguardados os procedimentos legais pertinentes, a Administração Pública Municipal aplicará penalidade(s) ao licitante
vencedor conforme a seguir:

15.1.1 – multa, nas seguintes hipóteses:

a) se convocado, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, deixar de assinar o instrumento contratual ou receber a nota de
empenho, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total estimado dos investimentos
previstos;

b) se deixar de entregar documentação, se apresentar documentação falsa ou diversa da exigida no edital e na Legislação
pertinente, ou se não mantiver sua proposta sem justificativa aceita pela Administração Pública Municipal, multa compensatória no
percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total estimado dos investimentos previstos;

c) se retardar a execução contratual, total ou parcialmente, multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento),
por dia de atraso, calculada sobre o valor total estimado dos investimentos previstos até o limite de 02 (dois) dias úteis;

d) se deixar de executar ou retardar a execução contratual, total ou parcialmente, além do prazo de 02 (dois) dias úteis, multa
compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total estimado dos investimentos ou sobre o valor
correspondente à obrigação que resta ser cumprida, conforme o caso;

e) advertência por escrito, na hipótese de prática de atos de menor complexidade e que não resulte prejuízo para a Administração
Pública Municipal.

15.1.2 –  na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal, suspensão temporária de participar de
licitação e de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

15.1.3 –  na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal, declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública e descredenciamento do CRC Municipal, se credenciado for, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade, pelo
prazo de até 02 (dois) anos;

15.2 –  A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na Lei nº
8.666/93, inclusive a responsabilização do licitante vencedor por eventuais perdas e danos causados à Administração.

15.3 – A multa aplicada deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Pará de Minas, junto à Secretaria Municipal de
Gestão Fazendária via Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento da notificação
enviada pela Administração Pública Municipal.

15.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura Municipal de Pará de Minas em
favor do licitante vencedor, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma
da lei.

15.5 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por conveniência administrativa, mediante
ato do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal.

15.6 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de
outras medidas cabíveis.

Concorrência nº 003/2016 – Fl. 9 de 20



15.7 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o contraditório e a ampla defesa.

15.8 - As multas serão cobrados de acordo com o valor total do investimento previsto para a CONCESSIONÁRIA, bem como do
valor da comercialização e exploração de espaços de publicidade existente nos bens.

16 - DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 - Na execução dos serviços licitados neste edital, a Concessionária ainda deverá:

a) Garantir o sigilo dos dados e informações dos usuários;

b) Manter pessoal envolvido na realização dos serviços, devidamente uniformizado e com crachá de identificação; 

c) Manter  equipes de funcionários qualificados dentro  do  necessário,  adequadas à perfeita  execução  dos  serviços objeto  do
Contrato, e que atenderão ao Serviço Funerário concedido, em períodos de horário comercial e plantão 24 horas, inclusive nos
sábados, domingos e feriados, com telefone, para atendimento quando solicitado;

d)  Executar  os  serviços  responsabilizando-se  exclusiva  e  integralmente  pelo  pessoal  utilizado  na  prestação  dos  serviços,
subordinado direto e de exclusiva responsabilidade da Concessionária, inclusive no tocante às obrigações trabalhistas resultantes
de vínculo  empregatício,  previdenciárias,  sociais,  fiscais  e  comerciais  e civis,  cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese
poderão ser transferidos para a Concedente;

e) Assumir solução rápida e efetiva de problemas gerados na realização dos serviços ou de atrasos junto ao usuário;

f) Sujeitar-se às normas ou regulamentos emanados pelo Executivo Municipal e à fiscalização dos serviços prestados, bem como
manter os documentos contábeis e despesas operacionais à disposição da Concedente;

g) Manter instalações adequadas ao fornecimento dos serviços com sede ou filial no Município;

h) As atividades integrantes do serviço funerário  objeto da licitação, dentro do Município  de Pará de Minas, serão prestadas
exclusivamente pela  empresa concessionária,  ficando expressamente proibido que empresas funerárias,  com base em outros
municípios, exerçam atividades concorrentes;

i) As empresas funerárias sediadas em outra localidade somente poderão trasladar o corpo para o Município de Pará de Minas,
para fins de preparação para o velório, velório ou sepultamento, devendo nesse caso entregar o corpo na sede da concessionária
ou diretamente no velório, conforme a situação;

j) A Concessionária  é  obrigada  a  atender  as  empresas  de  plano  funerário  cobrando  o  valor  médio  dos  serviços  funerários
estabelecidos nessa licitação.

Quando necessários a execução dos serviços, o Concedente poderá autorizar a utilização de bens à Concessionária, cabendo a
esta a conservação e mantença em perfeitas condições de uso.

17 – DAS GARANTIAS

17.1 - Garantia da proposta:

Tendo em vista que se trata de concessão de serviços públicos e dada a relevância dos mesmos, os licitantes devem demonstrar
capacidade financeira (art. 31, Lei 8.666/93) necessária e suficiente à execução das atividades delegadas, cabendo, portanto a
exigência no valor de 1,0% (um por cento) do valor estimado do contrato (art. 31, III da Lei 8.666/93), a ser depositado em até 05
(cinco) dias antes da data da abertura dos envelopes.

17.2 - Garantia da execução do contrato:

Será exigido do licitante vencedor, de igual modo, a garantia da execução contratual no valor de 2,0% (dois por cento) do valor do
contrato (art. 56, § 2º da Lei 8.666/93), valor a ser depositado na data de assinatura do contrato, com a respectiva apresentação da
comprovação do depósito.

18 – Integram este Edital de Concorrência os seguintes anexos:

Anexo I – Minuta de Contrato;
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Anexo II – Projeto Básico (este anexo deverá ser retirado no site da Prefeitura Municipal de Pará de Minas ou trazendo um pen-
drive o licitante poderá pegá-lo no Departamento de Compras e Contratos);
Anexo III – Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação;
Anexo IV – Modelo de Credenciamento do Representante da Licitante;
Anexo V – Declaração para fins do disposto do inciso V, do artigo 27 da Lei 8.666/93;
Anexo VI – Declaração atestando o conhecimento e aceitação de todos os termos do edital e seus anexos;
Anexo VII – Declaração de Enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual;
Anexo VIII – Planilha de Serviços Funerários  (este anexo deverá ser retirado no site da Prefeitura Municipal de Pará de Minas ou
trazendo um pen-drive o licitante poderá pegá-lo na Diretoria de Compras e Contratos).

19 – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação com base na Lei 8.666/93, Lei Federal 8.987/95, Lei
Federal 9.074/95, Lei Estadual 4.798/2015, com suas alterações vigentes, bem como a Lei Municipal 5.913/2016, e pelas demais
normas que dispõem sobre a matéria.

Pará de Minas‚ 20 de junho de 2016.

Edilene Aparecida Barbosa
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Ana Carla Oliveira Silva
Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano

Luciana de Freitas Lemos
Secretária Municipal de Gestão Pública

Antônio Júlio de Faria
Prefeito Municipal
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ANEXO III

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
CONCORRÊNCIA N.º 003/2016 – PRC 498/2016

DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

______________________________________________________________________, 
                             (Razão Social da Licitante)

CNPJ n.º _________________________________ , sediada na _______________

______________________________________________________________________
                             (Endereço Completo)

declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

____________________________, _____ de ___________________de 2016.

        (Local)

…....................................................
(Nome Completo do Declarante)

….......................................
(N.º da CI do Declarante)

….............................................
(Assinatura do Declarante)
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ANEXO IV

PARÁ DE MINAS, ____ DE _______________ DE 2016.

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS – MG

REF.: CONCORRÊNCIA N.º 003/2016 – PRC 498/2016.

Prezados Senhores:

 Apresentamos o Sr. _______________________________________, documento de identidade n.º

_________________ expedida pela ________, profissão _______________________, para representar esta Proponente na

sessão de abertura dos Envelopes de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA da Licitação CONCORRÊNCIA n.º 003/2016, em ____ de

___________ de 2.016, destinada a __________________________________________________ no Município de PARÁ DE

MINAS/MG, o qual está autorizado e apto a decidir sobre quaisquer eventualidades que possam surgir no referido ato, inclusive

decidir quanto a prazos recursais.

Atenciosamente,

…....................................................................
Assinatura do Licitante
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ANEXO V

REF.: CONCORRÊNCIA N.º 003/2016
          PROCESSO LICITATÓRIO N.º 498/2016

 

_____________________________________________, inscrito no CNPJ sob o n.º ______________________, por intermédio de

seu representante legal o(a) Sr. (a) ____________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº.

____________________ e do CPF n.º ______________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei

n.º 8.666/93, com suas modificações vigentes, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre

e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ).

_____ / _____ / _______

…......................................................................
(Representante Legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VI

REF.: CONCORRÊNCIA N.º 003/2016
          PROCESSO LICITATÓRIO N.º 498/2016

_________________________________________, inscrito no CNPJ sob o n.º _________________, por intermédio de seu

representante legal o (a) Sr. (a) ____________________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º

_____________________ e do CPF n.º _____________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que recebeu o Edital em

epígrafe com todos os seus anexos, bem ainda que tem pleno conhecimento de todos os seus termos, condições e exigências,

aceitando-as em sua integralidade.

_____ / _____ / _______

…......................................................................
(Representante Legal)
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ANEXO VII

CONCORRÊNCIA N.º 003/2016 – PRC 498/16

…....................................................................................................,  inscrito no CNPJ/MF sob o n.º ….................................,

estabelecido (a) na , bairro …......................., na cidade de …........................, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a)

…..............................., portador (a) da Carteira de Identidade n.º …...................................e do CPF n.º ….................................,

DECLARA, para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade Concorrência, que está sob

o regime de microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, para efeito do disposto na Lei

Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, com suas alterações posteriores e Lei Municipal 5.142/2011.

_____ / _____ / _______

…......................................................................
(Representante Legal) 

Concorrência nº 003/2016 – Fl. 16 de 20



MINUTA DE CONTRATO N.º …/2016
CONCORRÊNCIA N.º 003/2016

PROCESSO (PRC)  N.º 498/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS,  com sede administrativa localizada na Praça Afonso Pena, n.º 30, bairro
Centro,  na  cidade  de  Pará  de  Minas  (MG),  inscrito  no  CNPJ  sob  n.º  18.313.817/0001-85,  neste  ato  representado  pelo
Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Antônio Júlio de Faria, portador do CPF n.º 164.171.516-20.
 
CONTRATADA: ...., com sede na rua ....., nº ....., bairro ......, na cidade de .........., CEP nº ....., inscrita no CNPJ sob o nº .........,
neste ato representada pelo Sr. ......., portador do CPF nº ........ e Cédula de Identidade nº ......

CONTRATO: Entre as partes retro nomeadas e qualificadas, fica ajustado o presente termo de contrato, regido pela Lei Federal n.º
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, nos termos das seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Este contrato tem por objeto a  CONCESSÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS,  conforme
descrição constante no Projeto Básico (Anexo II) do Edital e Anexo I deste contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Fica estimado o valor global do presente contrato em R$ ... (...), seguindo-se os valores unitários do Anexo I.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 – O valor da oferta da CONTRATADA deverá ser pago integramente ao Poder Concedente, no prazo improrrogável de 48
horas após a celebração deste Contrato.

3.2 – O pagamento dos serviços funerários serão efetuados diretamente pelo interessado à CONTRATADA, que obrigatoriamente
seguirá os preços da Tabela Referencial de Valores das Atividades Funerárias do Brasil da Associação Brasileira de Empresas e
Diretores do setor Funerário – ABREDIF, no que couber. Exceto quando estes se tratar de pessoas carentes e indigentes, mediante
a apresentação de comprovante e requisição do Poder Público Municipal, sem ônus para os cofres públicos e para os familiares do
falecido na forma estabelecida no Projeto Básico (Anexo II) do Edital.

CLÁUSULA QUARTA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO/REAJUSTE

4.1 – O  valor  pactuado  poderá  ser  revisto  mediante  solicitação  da  CONTRATADA com  vistas  à  manutenção  do  equilíbrio
econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal n.º 8.666/93;

4.2 – As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível,
porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO

5.1 – O  Município de Pará de Minas, através de servidor(es)  lotado(s) na(s) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano,
exercerá a fiscalização do presente contrato, e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia
será encaminhada à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

5.2 – As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de Pará de Minas em nada restringem a responsabilidade única,
integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à execução do objeto deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DOS SERVIÇOS

6.1  –  A outorga de concessão para a exploração dos serviços funerários se dará pelo  prazo de 10 (dez) anos,  contados do
recebimento da ordem de serviço, conforme previamente estipulado no Art. 3º da Lei 5.913/16. A CONTRATADA deverá prestar
seus serviços como previsto no Projeto Básico (Anexo II) do Edital.

6.1.1 – O prazo estipulado no item anterior poderá ser prorrogado caso se configure algumas das hipóteses elencadas no artigo 57
da Lei Federal de Licitações. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

7.1 – A CONTRATADA deverá dar como garantia da execução contratual o valor de 2,0% (dois por cento) do valor do Contrato (art.
31, III da Lei 8.666/93), valor a ser depositado na data de assinatura deste.

7.2  –  A  CONTRATADA obriga-se  a  cumprir  o  objeto  do  presente  ao  CONTRATANTE,  de  acordo  com  o  estipulado  neste
instrumento.

7.3 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

7.4 – A CONTRATADA fica responsável por todas as despesas necessárias ao fiel cumprimento do presente contrato, inclusive
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

8.1 – Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o que dispõe o art. 65 da Lei Federal n.º
8.666/93.

8.3 – O presente contrato poderá ser prorrogado caso se configure algumas das hipóteses elencadas no artigo 57 da Lei Federal de
Licitações.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES

9.1  –  Resguardados  os  procedimentos  legais  pertinentes,  a  Administração  Pública  Municipal  aplicará  penalidade(s)  à
CONTRATADA conforme a seguir:

9.1.1 – multa, nas seguintes hipóteses e percentuais:

a) -  se convocada, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias, deixar de assinar o instrumento contratual ou receber a nota de
empenho, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total estimado do contrato;
b) -  se deixar  de entregar documentação, se apresentar  documentação falsa ou diversa da exigida no edital  e na legislação
pertinente, ou se não mantiver sua proposta sem justificativa aceita pela Administração Pública Municipal, multa compensatória no
percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total estimado do contrato;
c) - se retardar a execução contratual, total ou parcialmente, multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento),
por dia de atraso, calculada sobre o valor total estimado do contrato até o limite de 02 (dois) dias úteis;
d) - se deixar de executar ou retardar a execução contratual, total ou parcialmente, além do prazo de 02 (dois) dias úteis, multa
compensatória  no  percentual  de  20% (vinte  por  cento)  calculada  sobre  o  valor  total  estimado  do  contrato  ou  sobre  o  valor
correspondente à obrigação que resta ser cumprida, conforme o caso;
e) -  se cometer falhas ou fraudes durante a execução do objeto, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento)
calculada sobre o valor total estimado do contrato.

9.1.2 – na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal suspensão temporária de participar de licitação
e de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

9.1.3 – na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal, declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar  com a Administração Pública e  descredenciamento do CRC Municipal,  se  credenciado for,  enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade, pelo
prazo de até 02 (dois) anos;

9.1.4  -  advertência  por  escrito,  na  hipótese  de  prática  de  atos  de  menor  complexidade  e  que  não  resulte  prejuízo  para  a
Administração Pública Municipal.

9.2 - A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui  a possibilidade da aplicação de outras, previstas na Lei
8.666/93,  inclusive  a  responsabilização  da  CONTRATADA por  eventuais  perdas  e  danos  causados  à  Administração  Pública
Municipal.

9.3 - A multa aplicada deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Pará de Minas, junto à Secretaria Municipal de
Gestão Fazendária via Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento da notificação
enviada pela Administração Pública Municipal.
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9.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura Municipal de Pará de Minas em favor
da CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

9.5 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por conveniência administrativa, mediante
ato do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal.

9.6 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de
outras medidas cabíveis.

9.7 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

10.1 – O presente contrato poderá ser rescindido, bem como ser cancelada de pleno direito a nota de empenho que vier a ser
emitida em decorrência deste contrato, a qualquer tempo e independente de notificação ou interpelações judiciais ou extrajudiciais,
com base nos motivos previstos nos arts. 77, 78 e art. 79 da Lei Federal n.º 8.666/93.

10.2 – Poderá ainda o presente contrato ser rescindido, desde que motivado o ato e assegurado à CONTRATADA o contraditório e
a ampla defesa quando esta: 

a)  venha a ser atingida por protesto de título,  execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua capacidade econômico-
financeira;
b) for envolvida em escândalo público e notório;
c) quebrar o sigilo profissional;
d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e às quais tenha acesso por força de suas
atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pelo Município de Pará de Minas;
e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a autorize.

10.3 – A nulidade do processo licitatório induz à do presente contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei
Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO COMPROMISSO

11.1 – A  CONTRATADA obriga-se a atender integralmente as exigências  constantes do Edital  do  Concorrência n.º  003/2016,
passando este a fazer parte integrante deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

12.1  –  Quaisquer  controvérsias  e  omissões  deste  contrato  serão  regidas  pela  Lei  Federal  n.º  8.666/93  e  suas  alterações
posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1 – Fica eleito o foro da comarca de Pará de Minas, estado de Minas Gerais,  com exclusão de qualquer outro,  por mais
privilegiado que seja, para solucionar quaisquer questões oriundas deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente documento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só
efeito, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, que a tudo presenciaram.

Pará de Minas (MG), ... de .......... de 2016.

Representante legal
LICITANTE VENCEDORA

CONTRATADA

Antônio Júlio de Faria
MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS

Prefeito Municipal
CONTRATANTE
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Testemunhas:

1) __________________________
    

2) __________________________
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