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Considerando as notícias que foram veiculadas na imprensa local
sobre a contratação emergencial de serviço funerário em Mogi das Cruzes.
Considerando que na noticia, fala que houve decisão judicial para
suspender a contratação emergencial após verificar inconsistências no
procedimento, até que haja uma nova decisão judicial.
Considerando que a Prefeitura diz que vai recorrer da decisão e também
abrir licitação para o serviço.
Considerando que é responsabilidade do Poder Público Municipal
promover os serviços funerarios em nossa Cidade, bem como, tem o dever de
construir parcerias sérias e responsáveis, firmar contratos transparentes,
monitorar o trabalho executado, e principalmente, se o serviço está sendo
prestado com qualidade, enfim, se a Funeraria está cumprindo o estabelecido no
contrato de parceria.
Considerando que o vereador tem como função primordial
representar os interesses da população perante o poder público, lutar pelos
interesses da coletividade, elaborar leis municipais e fiscalizar as ações do poder
executivo.
Considerando que todos os atos administrativos devem ser
públicos e transparentes para que seja levado a conhecimento de todos e possa
permitir a completa compreensão de seu conteúdo.
Diante do acima exposto, REQUEIRO à Mesa, embasado no artigo
52, inciso XII da Lei Orgânica de Mogi das Cruzes, combinado com o artigo 210
do Regimento Interno, e ouvido o Soberano Plenário, seja oficiado ao
Excelentíssimo Senhor Caio Cunha, Prefeito Municipal, para que determine à
Secretaria Municipal competente, que preste esclarescimentos e que envie cópia
do processo administrativo n° 12315/2021 que versa sobre a contratação
emergencial de serviço funerário.
Plenário Ver. Dr. LuiziBpraldo de Miranda, em 21 de junho de 2021
•
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Mogi das Cruzes, em 24 de julho de 2.021.

Ofício GPE n.° 179/21

Senhor Prefeito:

Através do presente, tenho a elevada
honra de passar às mãos de Vossa Excelência, o incluso autógrafo do
Requerimento n° 64/21, de autoria do Vereador José Francimário Vieira de
Macedo, que solicita as informações que especifica e que recebeu as assinaturas
de apoio conforme determina o art. 210 e parágrafos, do Regimento Interno da
Câmara Municipal.
Valho-me do ensejo, para reiterar a Vossa
Excelência os protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente.

OTTO FABIO FLORES DE REZENDE
Presidente da Câmara
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OFÍCIO N° 630/2021 - SGOV/CAM
Mogi das Cruzes, 14 de julho de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
Vereador Otto Fábio Flores de Rezende
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 381, Centro Cívico
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Senhor Presidente,

.,
Reporto-me ao Oficio GPE n° 179/21, protocolado nesta Prefeitura sob o ri91
Requerimento
o
autógrafo
do
Excelência
encaminhou
17.895/2021, com o qual Vossa
64/2021, de autoria do nobre Vereador José Francimário Vieira de Macedo, o qual merece
aprovação no Plenário dessa Edilidade, tendo por objeto a solicitação de informações referentes à
contratação emergencial de serviços funerários.
Com os cordiais cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência e dos demais
pares dessa Egrégia Câmara Municipal para comunicar-lhes a ciência do Exmo. Senhor Prefeito
ao referido autógrafo, bem como encaminho a cópia do Processo Administrativo n° 12.315/2021
(anexo), relativo ao assunto em questão.
Outrossim, informo ainda que o Processo Judicial n° 1011619-59.2021.8.26.0361
encontra-se sob análise, em caráter de sigilo, da Procuradoria Geral do Município.
Assim sendo, aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
protestos de minha alta consideração.
Atenciosamente,

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo
SGov/rbm
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Procedência: Secretaria Municipal de Governo

Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE CONCESSÃO PARA
EXECUÇÃO E EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO DE MOGI
DAS CRUZES
Destino: Secretaria Municipal de Governo

Eu, Acacio Alves Filho, autuo os documentos inclusos, lavrando o
presente termo que subscrevo.
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Soliettante: SECRETARIA DE GOVERNO- SGOV
Assunto: SOLICITA PROVIDENCIAS
CONTRATAÇAO EMERGENCIAL • SERVIÇC
PUNERARIOS E OUTROS

Conclusão: 25/0512021
órgão: SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA
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Mogi das Cruzes, 03 de maio de 2021.
À Secretaria de Gestão
A/C Secretária Flávia Nasser Goulart

Assunto: Contratação emergencial — Serviços funerários

Em anos recentes, o Município de Mogi das Cruzes firmou contratos voltados à
prestação de serviços funerários no âmbito deste Município, cabendo destacar o
Contrato Emergencial n2 03, de 20 de janeiro de 2020, com a empresa CTU Centro de
Tanatologia Universal Eireli — que teve como objeto a prestação de serviços funerários
no imóvel situado na Rua São Vicente de Paulo, n° 145, Distrito de Braz Cubas, nesta
cidade - e o Contrato Emergencial n2 111, de 04 de dezembro de 2020, com a empresa
Coração de Jesus Ltda, que teve como objeto a prestação de serviços funerários no
imóvel situado na Av. Antônio do Nascimento Costa, n2 51, nesta cidade.
Diante do fim da vigência do Contrato n2 03, de 2020, por decurso de lapso
temporal e inocorrência

de prorrogação conforme os termos do Processo

Administrativo n2 17.292/2020, e com o iminente término da vigência do Contrato n2
111, de 2020, a Prefeitura Municipal empreendeu a tramitação de novo procedimento
licitatório voltado à continuidade da prestação de serviços. Contudo, em razão da
necessidade de adaptação do certame à Lei n2 7.619/2020 — que instituiu nova
"normatização dos serviços funerários e das atividades desenvolvidas nos cemitérios
municipais no âmbito do Município de Mogi das Cruzes" -, observou-se a necessidade
de revogação da Concorrência n° 011-2/2020, o que ocorreu em novembro de 2020.
Iniciou-se, também em novembro de 2020, novo procedimento licitatório por
meio da Concorrência n2 24/2020, a qual ainda não pôde ser finalizada devido a uma
série de fatores, como a necessidade de adequação de todos os termos, atos e minutas
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à Lei n9 7.619/2020 — acima comentada -, a necessidade de atualização de planilhas, o
exame de questões impugnadas em procedimentos anteriores, a necessidade de edição
de novo decreto autorizativo, entre outros.
No presente momento, o processo icitatório em foco encontra-se sob os
cuidados de setores competentes para fins da necessária revisão de uma série de
questões relevantes, e correntemente se encontra em elaboração e análise a minuta do
pertinente Decreto a que se refere o art. 11 da nova Lei — nos autos do Processo
Administrativo n2 32.087/2020. Esta Secretaria de Governo vem empreendendo amplos
esforços no sentido de uma tramitação técnica, célere, eficiente e juridicamente idônea
da licitação em andamento.
O cenário atual, portanto, apresenta-se como de urgente necessidade de
prosseguimento dos trâmites licitatórios em foco, bem como de inarredável
necessidade de contratação emergencial voltada à continuidade da prestação dos
serviços funerários nos imóveis em tela. As contratações visam a suprir a demanda
existente, em caráter emergencial, uma vez caracterizada a impossibilidade de
conclusão do pertinente processo licitatório até o momento, o que deve ser firmado
pelo prazo de 180 dias ou até a conclusão do certame licitatório correspondente — o que
primeiramente ocorrer. Cabe ressaltar que todos os serviços a serem contratados se
caracterizam como necessários ao atendimento da situação emergencial/calamitosa,
uma vez que compõem diretamente os serviços funerários a serem prestados -pela
municipalidade por meio da pretendida delegação, revelando-se como essenciais nos
termos do art. 10, IV, da Lei n2 7.783/1989.
Considerando-se, portanto, a essencialidade dos serviços ora referenciados, bem
como a inviabilidade de a Administração Pública municipal prestar diretamente os
serviços em razão da ausência de estrutura operacional e de pessoal especializado, bem
como a existência de período de calamidade pública reconhecido pela Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo por meio do Decreto Legislativo ri2 2.502, de 26 de
abril de 2021, faz-se evidenciado e comprovado o interesse público na contratação
emergencial ora impulsionada, com a urgência que o contexto sugere.
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Em anexo a este encaminhamento, segue:
a) minuta contratual elaborada com base na Lei n2 7.619/2020 e tendo-se em vista
procedimentos anteriormente instaurados perante órgãos de controle pertinentes;
b) Decreto n2 18.051/2019, que justifica a conveniência da outorga remunerada de
concessão de serviços funerários;
c) Decreto n2 19.174/2020, que traz a última atualização dos valores pertinentes aos
serviços funerários — o que deve ser objeto de nova atualização por meio da edição do
Decreto que se encontra em elaboração -; e
d) Decreto Legislativo n2 2.502, de 26 de abril de 2021, que reconheceu calamidade
pública nos municípios do Estado de São Paulo.
Solicita-se, além da análise de eventuais questões técnicas referentes à
contratação pretendida, os trâmites referentes à pesquisa da maior vantajosidade para
a Administração entre as possíveis empresas interessadas, bem como à eventual
necessidade de atualização dos parâmetros técnicos pertinentes, envidando-se esforços
a fim de que se obtenha justificativas de preço com a maior segurança possível em
relação aos parâmetros de mercado.
Se necessário, solicita-se sejam os autos encaminhados a outras Secretarias para
fins de suporte técnico, com a urgência que o caso requer.
Nesses termos, requer as mencionadas providências por parte deste órgão.
Após, solicita-se seja o processo retornado a esta Secretaria de Governo para eventuais
ajustes na minuta contratual e posterior envio à Procuradoria-Geral do Município.
Colocamo-nos à disposição para prestar os esclarecimentos que se fizerem
necessários.
Sem mais, apiesento cordiais

ações.

í
Francisco Cardoso e Camargt F ho
Secretário de Governo
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CONTRATO EMERGENCIAL DE CONCESSÃO N° , DE
Processo n°

DE JUNHO DE 2021

/2021
CONTRATO EMERGENCIAL DE CONCESSÃO
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MOGI
DAS
CRUZES
E
A
EMPRESA
, TENDO POR OBJETO A EXECUÇÃO E
EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO
MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.

Pelo presente Instrumento de Contrato de Concessão, integrado especialmente pelo
Processo Administrativo n°
de 2021, de um lado o Município de Mogi
das Cruzes, entidade jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n°
46.523.270/0001-88, com sede nesta cidade, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães,
n° 277, doravante denominado simplesmente CONCEDENTE, com fundamento no Decreto
n° 17.500, de 27 de junho de 2018, neste ato representado pelo Secretário de Governo.
Francisco Cardoso de Camargo Filho, portador da CIRG n° 5.532.538 SC e do CPF n°
223.413.588-53, de outro lado, a empresa
de
jurídica
direito
privado,
entidade
com
sede
na
inscrita
no
CNPJ/MF
sob
n°
e Inscrição Estadual n°
, neste ato representada por
, portador da CIRG n°
e do CPF n°
adiante denominado simplesmente CONCESSIONÁRIA, contratada nos termos da Lei
Orgânica do Município de Mogi das Cruzes, da Lei Municipal n° 7.619, de 27 de outubro de
2020 e das Leis Federais n° 8.987/95 e no 8.666/93 e suas alterações, têm entre si ajustado, e
celebram por força do presente instrumento, CONTRATO EMERGENCIAL DE
CONCESSÃO para execução e exploração do SERVIÇO FUNERÁRIO DE MOGI DAS
CRUZES, consoante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Objeto da Concessão
1.
Obriga-se a CONCESSIONÁRIA, na forma deste Instrumento, a prestar ao
CONCEDENTE, o Serviço Funerário Municipal de Mogi das Cruzes, o qual compreende:
I - Fabricação, aquisição e fornecimento de caixões e urnas mortuarias
para pessoas falecidas no Município de Mogi das Cruzes;
II -

Remoção dos mortos, salvo nos casos em que esta deva ser processada
pelos serviços de polícia;

III -

Transporte de flores nos cortejos fúnebres;

IV -

Instalação e ornamentação de câmaras mortuárias;

V-

Fornecimento de todos os artigos próprios da atividade funerária,
bem como de aparelhos de ozona quando indispensável;

Av. Vereador Narciso Vague Guimarães, 277, Cendro Civieo, CEP 08780-900 - Tel.: 4798-5032
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CONTRATO N° /2021 - FLS. 2
Cortejo e transporte fúnebre, observadas as exigências legais, por
ruas e estradas de rodagem do Município de Mogi das Cruzes para
outro;

VII - Construção ou locação de imóveis nos Distritos de Sabaúna,
Jundiapeba, Taiaçupeba e Biritiba Ussu, para fins de implantação de
velórios;
VIII - Providências junto aos Cartórios de Registro Civil e Cemitérios,
divulgação do falecimento, assistência à família enlutada e outros
serviços correlatos;
IX - Colaboração direta com as autoridades públicas administrativas e policiais,
em casos de acidentes, tragédias e qualquer calamidade pública, que resulte
em morte de pessoas.
1.1
Além dos serviços obrigatórios acima referidos, a CONCESSIONÁRIA poderá
executar outras atividades de serviço ou de comércio, desde que vinculadas à principal
finalidade da concessão.
1.2
A CONCESSIONÁRIA prestará os Serviços Funerários visados nos seguintes
imóveis: o Cemitério situado à Rua São Vicente de Paulo, 145, Distrito de Braz Cubas,
nesta cidade, constituído de unia área de terreno de 1.741,83m2 e edificações nela implantadas
com 277,37m2; e o Cemitério situado na Av. Antônio do Nascimento Costa, n" 51, nesta
cidade, com 2.599,43 m2, e edificações nela implantadas com 534,20 m2; em ambos de forma
gratuita, cuja outorga do direito real de uso sobre os mesmos será formalizada nos termos do
artigo 60 "parte final", da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações posteriores nela
introduzidas.
1.2.1 "Sem prejuízo, fica estabelecido que a contratada poderá, também, utilizar os
demais velórios do Município, sempre que necessário, especialmente em face 'as
circunstâncias da ocasião. Todas essas providências, visam um serviço de qualidade, de modo
a atender as necessidades dos Munícipes, de forma correta e eficaz."
1.3
Fica vedado à CONCESSIONÁRIA, ceder ou transferir, no todo ou em parte, a
concessão de que trata esta lei, sem prévia e formal anuência do CONCEDENTE.
São privativos da CONCESSIONÁRIA os serviços relacionados na Cláusula
1.4
Primeira, quanto aos óbitos ocorridos na área territorial do Município de Mogi das Cruzes.
1.4.1 Fica facultada a utilização dos serviços de funerárias de outras localidades
ainda que o óbito ocorra no perímetro territorial do Município de Mogi das Cruzes,
quando o velório, sepultamento e demais serviços funerários venham ser prestados em
outro Município. Nesse caso, a remoção do corpo deverá ser acompanhada pela
documentação necessária e por guia expedida pela CONCESSIONÁRIA responsável,
mediante recolhimento da tarifa afixada pelo CONCEDENTE.
Av. Vereador Narciso Yaguc Guimarães, 277. Centro Cívico, CEP 08780-900 - Tel.: 4798-6779
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1.4.2 As funerárias de outras localidades poderão realizar sepultamentos no
Município de Mogi das Cruzes, desde que o óbito tenha ocorrido fora de seus limites
territoriais. Nesse caso, todo e qualquer serviço constante da relação específica a que
se refere Cláusula Primeira deste contrato, que venha a ser executado dentro da área
territorial do Município de Mogi das Cruzes, ficará sujeito ao recolhimento da
respectiva tarifa em favor da CONCESSIONÁRIA responsável.
CLÁUSULA SEGUNDA - Prazo de Vigência da Concessão
2.1
O prazo de vigência da concessão, contado a partir da assinatura deste contrato, será
de 180 (cento e oitenta) dias, ou até a conclusão do certame licitatório, o que ocorrer
primeiro.
CLÁUSULA TERCEIRA Remuneração Mensal
3.1
A remuneração mensal da concessão ora outorgada corresponderá ao valor de
Unidades Fiscais do Município).
UFMs (
3.2
A remuneração de que trata o subitem acima será recolhida aos cofres da Fazenda
Pública Municipal até o dia 10 (dez) de cada mês subseqüente ao faturamento da receita bruta,
em guia própria fornecida pela Secretaria Municipal de Finanças.
3.3
Os preços públicos, por força do que dispõe a Lei n° 9.069/95, não sofrerão reajuste
por doze meses. Após decorrido este prazo e mediante análise das planilhas de preços, estes
poderão ser reajustados com base no índice de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatísticas — IPCA do IBGE.
CLÁUSULA QUARTA - Serviço Adequado
A CONCESSIONÁRIA deverá prestar serviço adequado ao pleno atendimento dos
4.1
usuários, conforme estabelecido na Lei Municipal n° 7.619, de 27 de outubro de 2020, nas
normas pertinentes e neste contrato de concessão.
4.2
O Serviço adequado é o que satisfaz as condições de pontualidade, regularidade,
continuidade, segurança, eficiência, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade dos
preços públicos.
4.3
A modicidade dos preços públicos a que refere o item acima será aferível por meio de
análise e confirmação dos elementos da planilha de custos que a CONCESSIONÁRIA
deverá fornecer nos termos do artigo 37 da Lei n° 7.619/2020.
4.4
Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de
emergência ou após prévio expresso aviso ao CONCEDENTE, quando:
4.4.1 -

motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações;

4.4.2 - por inadimplernento do usuário, considerado o interesse da coletividade
Av. Vereador Narciso Vague Guimarães, 277, Centro Cívico, CEP 08780-900 - Tel.: 4798-6779
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CLÁUSULA OUINTA - Direitos e Obrigações dos Usuários
5.1

São direitos e obrigações dos usuários, afora outros que por lei couber:
5.1.1

receber serviço adequado;

5.1.2 receber do CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA informações para
defesa de seus interesses individuais e coletivos;
5.1.3 ter plena liberdade de escolha para contratar os serviços da
CONCESSIONÁRIA de sua preferência, não podendo ser cerceado em seu livre
arbítrio por nenhum artifício ou pacto alheio à sua vontade;
5.1.4 levar ao conhecimento do CONCEDENTE as irregularidades de que tenha
conhecimento, referentes ao serviço prestado;
5.1.5 ser o corpo transportado com pontualidade, segurança e higiene;
5.1.6 ser atendido com urbanidade pelos prepostos da CONCESSIONÁRIA e pelos
agentes do CONCEDENTE;
5.1.7 receber da CONCESSIONÁRIA informações a respeito das características
dos serviços, tais como horários, tempo de percurso, localidades atendidas, preço da
tarifa e outras relacionadas com os serviços;
5.1.8 comunicar às autoridades competentes as irregularidades e os atos ilícitos
praticados pela CONCESSIONÁRIA na prestação dos serviços;
5.1.9 demais direitos definidos nas normas de defesa do consumidor;
5.1.10 direitos constantes na legislação federal sobre concessões de serviços públicos;
5.1.11 os previstos no
CONCESSIONÁRIA.

contrato

firmado

entre

o

CONCEDENTE

e

a

CLÁUSULA SEXTA - Encargos do CONCEDENTE
6.1

São encargos do CONCEDENTE, afora outros:
6.1.2 baixar normas complementares, no que for necessário ao fiel cumprimento do
objeto deste contrato;
6.1.3 aplicar as penalidades legais, regulamentares e contratuais;
6.1.4

intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos neste contrato;

Av. Vereador Narciso Vague Guimarães, 277, Centro Cívico. CEP 08780-900 - Tel.: 4798-6779
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6.1.5 extinguir a concessão, nos casos previstos na Lei Municipal n° 7.619, de 27 de
outubro de 2020, e neste contrato;
6.1.6 homologar reajuste e proceder à revisão da tarifa na forma prevista, das normas
pertinentes e do contrato;
6.1.7 cumprir e fazer cumprir as disposições legais ao Serviço Funerário Municipal e
as cláusulas contratuais da concessão;
6.1.8 zelar pela boa qualidade do Serviço Funerário Municipal receber, apurar e
solucionar queixas e reclamações dos usuários, que serão cientificados, em até 30
(trinta) dias, das providências tomadas;
6.1.9 estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação e conservação
do meio ambiente;
6.1.10 promover, implementação, o aperfeiçoamento, a Funerário Municipal;
6.1.11 coordenar e fiscalizar a operação, a administração e expansão do Serviço
Funerário Municipal;
6.1.12 coordenar, supervisionar e fiscalizar as operações da CONCESSIONÁRIA do
Serviço Funerário Municipal.
6.2
No exercício da fiscalização, o CONCEDENTE terá acesso aos dados relativos à
administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da
CONCESSIONÁRIA.
CLÁUSULA SÉTIMA - Obrigações da CONCESSIONÁRIA
7.1
obrigações
de
exclusiva
conta
Constituem
CONCESSIONÁRIA, afora outros que por lei couber:

e

responsabilidade

da

7.1.1 recolher mensalmente aos cofres municipais os valores das remunerações, bem
como, de eventuais tributos incidentes sobre suas atividades;
7.1.2 manter em serviço, carros fúnebres com até 5 (cinco) anos de fabricação e em
perfeitas condições e em número suficiente para atendimento do serviço;
7.1.3 fornecer, gratuitamente, na forma do disposto no artigo 197 da Lei Orgânica do
Município de Mogi das Cruzes, caixões mortuários, serviços funerários populares,
inclusive o uso dos velórios, para sepultamento de indigentes, pessoas pobres ou
carentes, assim consideradas pelo CONCEDENTE, e constante contrato;
7.1.4 manter no Serviço Funerário Municipal, livros de reclamações, devidamente
formalizados, à disposição da população e dos Poderes Públicos;
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7.1.5 responsabilizar-se pelo transporte, dentro do perímetro urbano do Município de
Mogi das Cruzes e às respectivas necrópoles, dos corpos de todos os indigentes, nas
condições estabelecidos no subitem 7.1.3;
7.1.6 dispor, para fornecimento gratuito a indigentes e pessoas pobres e carentes,
bem como para venda, caixões mortuários populares;
7.1.7 manter em local visível do estabelecimento tabela das tarifas dos serviços bem
como, de preços dos produtos comercializados;
7.1.8 não negar aos requerentes a prestação de serviços de categoria inferior que
estejam tabelados, sob pena de, prestando de categoria superior, não poderem cobrar
senão as tarifas da categoria inferior;
7.1.9 apresentar aos requerentes o catálogo das umas, por ocasião da solicitação dos
serviços;
7.1.10 atender a todas as demais exigências que forem estabelecidos pelo
CONCEDENTE, objetivando a perfeição do serviço e o melhor atendimento da
população.
7.2

São ainda obrigações da CONCESSIONÁRIA:
7.2.1 prestar serviço funerário adequado, na forma prevista nesta lei, nas normas
técnicas aplicáveis e nos contratos, de forma ininterrupta;
7.2.2

manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão;

7.2.3 prestar contas da gestão do Serviço Funerário ao CONCEDENTE e aos
usuários, nos termos definidos nos contratos;
7.2.4 cumprir e fazer cumprir as normas do Serviço Funerário Municipal e as
cláusulas contratuais das concessões;
7.2.5 permitir aos encarregados da fiscalização, livre acesso em qualquer época, às
obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do Serviço Funerário Municipal;
7.2.6 manter os bens vinculados à prestação dos serviços em perfeito estado de
conservação, limpeza, higiene e uso imediato, contratando seguro que reponha seus
reais valores em casos de furtos, roubo, destruição por fogo, raio ou qualquer outra
calamidade pública, bem como, em casos de eventuais danos que prejudiquem seu
funcionamento ou utilização;
7.2.7 captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do
Serviço Funerário Municipal;
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7.2.8 empregar pessoal habilitado e material adequado na prestação dos serviços,
aprovados pelo CON CEDENTE;
7.3

Para os efeitos deste item, consideram-se:
7.3.1 indigente - os falecidos no Município de Mogi das Cruzes, cujos corpos não
forem reclamados;
73.2 pessoa pobre ou carente - aquela cuja família se encontre em situação
financeira precária, que a impossibilite de arcar com as despesas do funeral tipo
popular, sem prejuízo da própria subsistência familiar, devidamente atestada pela
Secretaria Municipal de Cidadania e Ação Social ou por Autoridade Policial
competente.
CLÁUSULA OITAVA - Direitos dos Portadores de Deficiência

8.1
A CONCESSIONÁRIA fica obrigada a manter à disposição dos portadores de
deficiência física, pelo menos, 2 (duas) cadeiras de rodas nas dependências de cada um dos
velórios municipais.
8.1.2 Serão mantidos avisos da disponibilidade das cadeiras para deficientes fisicos,
em local visível dos velórios.
8.2
A CONCESSIONÁRIA, se necessário, providenciará, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias da assinatura do contrato, as adaptações estruturais necessárias nos prédios dos
velórios a fim de possibilitar e facilitar a locomoção de deficientes fisicos.
CLÁUSULA NONA - Extinção da Concessão
9.1

Extingue-se a concessão:
9.1.1 advento do termo final previsto no contrato;
9.1.2 encampação;
9.1.3 caducidade;
9.1.4 rescisão;
9.1.5 anulação;
9.1.6 falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA e falecimento ou incapacidade
do titular, no caso de empresa individual.

Extinta a concessão, retoma o CONCEDENTE todos os bens reversíveis, quando
houver, direitos e privilégios transferidos à CONCESSIONÁRIA, conforme previsto neste
contrato.

9.2
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9.3
Extinta a concessão, haverá a imediata assunção do serviço pelo CONCEDENTE,
procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessárias.
A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pelo
9.4
CONCEDENTE, de todos os bens reversíveis, quando houver.
9.5
Nos casos previstos nos subitens 9.1.1 e 9.1.2, a CONCEDENTE, antecipando-se à
extinção da concessão, procederá aos levantamentos e avaliações necessários à determinação
dos montantes da indenização que será devida à CONCESSIONÁRIA, na forma dos subitens
9.6 e 9.7 deste contrato.
9.6
A reversão decorrente do advento do termo final previsto nos contratos, far-se-á com a
indenização das parcelas de investimentos vinculados a bens reversíveis, quando houverem.
ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados, estritamente, com o
objetivo de garantir a implantação, continuidade e atualidade do serviço concedido.
9.7
Considera-se encampação a retomada do serviço pelo CONCEDENTE durante o
prazo de concessão, por motivos de interesse público, mediante lei autorizativa especifica, a
qual somente poderá se efetivar com a prévia indenização dos investimentos realizados,
inclusive em obras de manutenção, bens e instalações, ainda não amortizados ou depreciados,
que tenham sido efetuados para o cumprimento do contrato de concessão, deduzidos os ônus
financeiros remanescentes.
9.8
A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do CONCEDENTE, a
declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as
disposições deste artigo e as normas convencionais entre as partes.
9.8.1 A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo CONCEDENTE
quando:
9.8.1.1 o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente,
tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidos da qualidade
do serviço;
9.8.1.2 a CONCESSIONÁRIA descumprir cláusulas contratuais ou
disposições legais e regulamentares concernentes à concessão;
9.8.1.3 a CONCESSIONÁRIA paralisar o serviço ou concorrerem para
tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou de força maior;
9.8.1.4 a CONCESSIONÁRIA perder as condições econômicas, técnicas
ou operacionais, para manter a adequada prestação do serviço concedido;
9.8.1.5 a CONCESSIONÁRIA não cumprir as penalidades impostas por
infrações, nos devidos prazos;
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9.8.1.6 a CONCESSIONÁRIA não atender à
CONCEDENTE, no sentido de regularizar a prestação do serviço.

intimação

da

9.9
A declaração de caducidade da concessão deverá ser precedida de verificação da
inadimplência da CONCESSIONÁRIA em processo administrativo, assegurado o direito de
ampla defesa.
9.10 Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicado à
CONCESSIONÁRIA, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos no subitem
9.8.1, dando-lhes um prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o
enquadramento, nos termos contratuais.
9.11 Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será
declarada por decreto do Poder Executivo independente de indenização prévia, calculada no
decurso do processo.
9.12 A indenização de que trata o subitem 9.11 será devida na forma do subitem 9.6 e será
calculada com os procedimentos a serem estabelecidos em contrato, descontado o valor das
multas contratuais e dos danos causados pela CONCESSIONÁRIA.
9.13 Declarada a caducidade, não resultará para o CONCEDENTE qualquer espécie de
responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros
ou com empregados da CONCESSIONÁRIA.
CLÁUSULA DÉCIMA - Veículos da CONCESSIONÁRIA
10.1 Os veículos deverão, obrigatoriamente, ser aprovados em vistoria anual, pela
Secretaria Municipal de Transportes, e satisfazerem as seguintes exigências:
10.1.2 ter no máximo 5 (cinco) anos de fabricação;
10.1.3 estar em excelentes condições de uso, nas partes mecânica, elétrica e de
estética;
10.1.4 a pintura deverá ser uniforme em todo o veículo;
10.1.5 conter nas portas dianteiras a denominação CONCESSIONÁRIA;
10.1.6 estar sempre limpos e conservados, dentro da mais perfeita higiene e
segurança;
10.1.7 ser licenciados no Município de Mogi das Cruzes.
10.2 Os coches fúnebres não poderão executar atividades estranhas àquelas para as quais
foram designadas.
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10.3 O coche, quando estiver transportando ataúdes no perímetro urbano, deverá manter
velocidade máxima de 40 (quarenta) quilômetros por hora.
10.4 Os veículos não poderão permanecer estacionados próximos a hospitais ou casas de
saúde, num raio de 200m (duzentos metros).
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Certidões de Óbito, Notas Fiscais e
Pagamentos à CONCESSIONÁRIA
11.1 Por ocasião do sepultamento, é obrigatória a entrega da Certidão de Óbito e da Nota
Fiscal na portaria do Cemitério.
11.1.1 As Notas Fiscais deverão discriminar os serviços funerários prestados, o tipo
de urna e serviços executados, com os respectivos valores, nome do sepultado e do
responsável pelo sepultamento, com seus endereços.
11.1.2 Ao levantar os dados para o preenchimento da Certidão de Óbito, os
empregados da CONCESSIONÁRIA deverão observar as exigências contidas na Lei
dos Registros Públicos.
11.2 Os pagamentos à CONCESSIONÁRIA serão feitos no ato da contratação dos
funerais, quando será extraída Nota Fiscal com as especificações a que se refere o subitem
11.1.
11.3 A CONCESSIONÁRIA organizará, para aprovação prévia do CONCEDENTK as
tabelas onde serão definidas as classes, padrões, tipos de caixões e urnas, paramentos, espécie
de transporte, serviços auxiliares e afins, assim como os respectivos preços públicos.
11.3.1 Quando as despesas de funeral forem de responsabilidade de entidades de
previdência ou assistência social, ou ainda de convênios e autoridade pública, poderão
ser glosadas para pagamento futuro, nunca superior a 30 (trinta) dias, mediante
assinatura de documento hábil e de conformidade com os entendimentos prévios entre
os interessados.
11.3.2 É permitida a oferta pela CONCESSIONÁRIA de planos funerários
obedecidas as normas federais e estaduais pela captação de poupança, podendo o
CONCEDENTE criar outras normas sobre tais planos e sua venda no Município de
Mogi das Cruzes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fiscalização do Serviço Funerário
12.1 A fiscalização do Serviço Funerário Municipal caberá, no que couber, às Secretarias
Municipais de Obras, de Serviços Urbanos, de Finanças, de Governo e ao Departamento de
Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Penalidades
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13.1 O descumprimento de quaisquer cláusulas deste instrumento contratual que vier a ser
celebrado entre as partes, sujeitará a CONCESSIONÁRIA às penalidades eiencadas no
artigo 77 e seguintes, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações,
desde que tipificadas as condutas nelas previstas, observadas, quanto às multas, as disposições
do Decreto Municipal n° 6.758/06 e suas posteriores alterações.
13.2 As penalidades a que se refere o subitem anterior não impedem que o
CONCEDENTE rescinda unilateralmente este contrato e aplique outras sanções previstas na
legislação vigente.
13.3 As multas serão descontadas dos pagamentos ou Garantia de Execução do Contrato,
ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.
13.4 Pela inexecução total ou parcial do Contrato o CONCEDENTE poderá ainda,
garantida prévia defesa, aplicar à CONCESSIONÁRIA as sanções previstas nos artigos 87 c
88 da Lei Federal n° 8.666/93 com suas alterações.
13.5 O não cumprimento total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão,
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, além das sanções
previstas no Contrato, na forma do artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93 com suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Normas Técnicas
14.1 Os serviços objeto do contrato serão executados de conformidade com as Normas
Técnicas da ABNT e, no que couber, de conformidade com as disposições legais c
regulamentares em vigor, especialmente as normas relacionadas com execução, fiscalização,
fornecimento, aceitação, penalidades, rescisão de contratos, pagamentos, medição de serviços
e normas técnicas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Responsabilidade
15.1 Responderá a CONCESSIONÁRIA, na forma da legislação vigente, pela boa
execução integral dos serviços objeto deste Contrato, por sua eficiência, bem como pelos
eventuais danos ou imperfeições que venham a ser verificados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Correção de Falhas
16.1 A CONCESSIONÁRIA obriga-se a prestar sem ônus para ao CONCEDENTE,
todos os serviços necessários à correção de falhas ou imperfeições verificadas nos serviços
objeto deste Contrato, sempre que a cia imputáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Esclarecimentos Técnicos
17.1 Tanto durante quanto após o término deste Contrato, a CONCESSINÁRIA se obriga
a prestar ao CONCEDENTE, sem ônus para esta, esclarecimentos técnicos, interpretações e
informações sobre assuntos relacionados com trabalhos executados por força deste Contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Descumprimento de Cláusulas Contratuais
18.1 O descumprimento de quaisquer cláusulas do instrumento contratual celebrado entre
as partes, sujeitará a CONCESSIONÁRIA às penalidades previstas na Lei Federal n.°
8.666/93, com suas alterações, observadas quanto às multas, as disposições do Decreto
Municipal n° 6.758/06 e suas posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Foro
19.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Mogi das Cruzes, para o deslinde de todas as
questões oriundas do presente Contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - Valor do Contrato
20.1 Dá-se ao presente Contrato de Concessão o valor correspondente a
(cinquenta Unidades Fiscais do Município) mensais, nesta data equivalente a R$
), para todos os fins de direito.

UFMs

E, por estarem certos e ajustados, foi lavrado este instrumento em 2 (duas) vias de
igual teor e forma, digitadas apenas no anverso, assinada a última folha e rubricadas as
anteriores, ficando urna via com o CONCEDENTE c a outra com a CONCESSIONÁRIA,
tudo na presença das duas testemunhas abaixo, para que surta todos os efeitos legais.
Registrado, nesta data, na Secretaria Municipal de Governo.
PREFEITURA DE IVIOGI DAS CRUZES,

de abril de 2021.

FRANCISCO CARDOSO DE CAMARGO FILHO
Secretário de Governo

(Contratada)
TESTEMUNHAS:
Gustavo Navarro Marafon
50.605.635-1
RG
CPF 449.496.618-50

Marcelo Prestes Soares
RG 4.956.410-4
CPF 016.681.169-60
SCiov
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
Contratos ou Atos Jurídicos Análogos

Contratante: Município de Mogi das Cruzes
Contratada:
Contrato n°: .../2020
Objeto: Execução e exploração do serviço funerário municipal de Mogi das Cruzes.

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na
Resolução n° 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código
de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço — residencial ou eletrônico — ou telefones de contato
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
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Mogi das Cruzes, .... de abril de 2021.

Responsáveis que Assinaram o Ajuste:
Pelo CONTRATANTE:
TN--o-me
Cargo
CPF
Data de
nascimento
Endereço
E-mail
institucional
Telefone

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo
223.413.588-53
I RG

¡pessoal
(11)

Assinatura:

Pela CONTRATADA:
;
I Proprietário
[ Cargo
;
I CPF
ih
; Data de
[nascimento !
1 Endereço
i
I
íi E-mail
_I
I
,.I Telefone
[Nome

institucional i

RG I

; pessoal 1;

Assinatura:
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MOGI DAS CRUZES
DECRETO N° 18.051, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019
Proc. n°7.183/19

Justifica a conveniência da outorga de
concessão
remuneradá
para
a
organização e execução de serviços
funerários no Município de Mogi das
Cruzes, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, no uso de suas
atribuições legais, na forma do disposto no artigo 104, II, IX e XI, da Lei Orgânica do
Município e, nos termos do § 3° do artigo 1° da Lei Municipal n° 5.624, de 5 de maio de
2004, combinado com o artigo 5° da Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e,
Considerando que os serviços funerários têm componentes de caráter
essencial, cujo provimento e estrUturação competem ao Município, visando: o atendimento
a toda população; a qualidade dos serviços prestados; frequência e pontualidade dos
serviços e, principalmente, a compatibilização dos custos com a condição econômica
daqueles que contratam os serviços;
Considerando que na organização e execução dos serviços funerários devem
ser observados os direitos e as obrigações dos usuários, que consistem em receber serviços
• adequados, receber do poder concedente e das concessionárias informações'para a defesa
dos interesses individuais e coletivos; obter e utilizar os serviços com liberdade de escolha,
observadas as normas do Poder Público; levar ao conhecimento deste e das concessionárias
as irregularidades de que tenham conhecimento, referentes aos serviços prestados;
comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pelas concessionárias na
prestação dos serviços; contribuir para a permanência das boas condições dos bens
públicos através dOs quais lhe são prestados os serviços;
Considerando que a Lei Federal n°. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
regulamentou o reghne de concessão da prestação *de serviços públicos previsto no artigo
175 da Constituição Federal;
Considerando que nos termos do artigo 175 da Constituição Federal, incumbe
ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão,
sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos;
Considerando que a Lei Municipal n° 5.624, de 5 de maio de 2004, autorizou
o Poder Executivo a outorgar concessões remuneradas para a organização -e execução 'dos
serviços funerários municipal, estabelecendo definições, normas e outras providências que
justificam plenamente o ato;
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Considerando que, nos termos da Lei Orgânica do Município de Mogi das
Cruzes, os serviços funerários poderão ser executados ou explorados indiretamente por
delegação a particulares, mediante concessão; que a delegação dos serviços públicos será
dada aqueles que oferecerem melhor proposta, através de concorrência pública;
Considerando que, nos termos do artigo 16 da Lei Federal n° 8.987/95, a
outorga de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade;
Considerando, finalmente, a diversidade de serviços básicos e pompas que
envolvem os serviços funerários; a multiplicidade de preços de oferta encontrados no • •
Mercado; a necessidade de estabelecimento de produtos e serviços básicos e assessórios;
Considerando o disposto no artigo 4°, parágrafo único, da Lei Municipal n°
5.624, de 5 de maio de 2004,
DE

C

R

E

T

A :

Art. 1° Fica autorizada, nos termos da Lei Municipal n° 5.624, de 5 de maio de
2004, a abertura de licitação na modalidade concorrência, objetivando a outorga de
concessões remuneradas para a organização e execução de serviços funerários na área
territorial do Município de Mogi das Cruzes, pelo prazo de 10 (dez) anos, mais os prazos
adicionais a que se referem o artigo 5° do referido diploma legal, contado da data de início
das operações comerciais.
Art. 2° A outorga de concessões remuneradas para a organização e execução
dos serviços funerários na área territorial do Município de Mogi das • Cruzes será
formalizada por Meio de contratos específicos, observadas às disposições da Lei Municipal
n° 5.624/04, combinadas com as da Lei Federal n° 8.987/95 e, no que Couber, da Lei
Federal n° 8.666/93, e suas alterações posteriores; da Lei Orgânica do Município e, em
especial, aos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento
por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório.
Art. 3° Os serviços funerários de que trata este decreto correspondem aos
determinados no artigo 1° da Lei Municipal n° 5.624/04.
Art. 40 As principais características que envolvem os serviços funerários são:
1- ataúde (caixão ou urna fúnebre);
II - essa (armação fúnebre);
III - câmara funerária ou mortuária (sala própria para o ato de velar cadáveres);
IV - traslado (remoção ou transporte);
V - cortejo fúnebre;
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VI- despachos legais;
VII- pompas, a saber:
a) básicas;
a.1) forração do espaço interno do ataúde entre sua borda e o cadáver;
a.2) véu para cobertura do ataúde exposto para a visitação;
b) especiais:
6.1) mantilhas;
b.2) coroa;
b.3) tufos;
b.4) mesas de condolências;
b.5) outros que não inclusos nas alíneas "a.1" e "a.2" deste inciso.
Art. 5° Para os efeitos de aferição de custos básicos para o processo licitatório
de que trata este decreto, ficam estabelecidos 4 (quatro) tipos básicos de serviços
funerários, a saber:
I - gratuito: com direito aos acessórios a que se referem os incisos I, ii, III, IV,
V, VI e VII (a.1 e a.2) do artigo 4° deste decreto, cujos os preços básicos são. estabelecidos
na Planilha I, que fica fazendo parte integrante deste decreto, cujos valores aferidos
servem somente para efeitos de- comprovação do equilíbrio econômico e financeiro das
licitantes; .
II - popular: com direito aos acessórios a que se referem os incisos I, II, III,
IV, V, VI e VII (a.1 e a.2) do artigo 40 deste decreto, cujos preços básicos são estabelecidos
.na Planilha II, que fica fazendo parte integrante deste decreto.
a) Os opcionais contratados "à parte pelo adquirente não poderão ser utilizados
para a majoração dos itens 02, 03, 04,05 e 06 da Planilha H.
b) No caso de o adquirente solicitar um serviço específico constante dá
Planilha II e, não tendo a concessionária condições para disponibilizá-lo, no máximo, em
3 (três) horas, deverá fornecer um produto de categoria imediatamente superior que esteja
disponível no período mencionado, pelo mesmo custo do estabelecido na Planilha II.
III - luxo: com direito aos acessórios a que aludem os incisos I, II, III, IV, V,
VI e VII (b.3) do artigo 4° deste decreto, cujos preços básicos são estabelecidos na
Planilha III, que fica fazendo parte integrante deste decreto.
a) Os opcionais contratados à parte pelo adquirente não poderão ser utilizados
para a majoração dos itens 02, 03, 04, 05 e 06 da Planilha III.
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b) No caso de o adquirente solicitar um serviço específico constante da
Planilha III e, não tendo a concessionária condições para disponibilizá-lo, no máximo, em
3 (três) horas, deverá fornecer um produto de categoria imediatamente superior que esteja
disponível no período mencionado acima, pelo mesmo custo do estabelecido na Planilha

IV - super-luxo: com direito aos acessórios a que aludem os incisos I, II, ifi,•
IV, V, VI e VII (b.2 e b.3) do artigo 4° deste decreto, cujos preços básicos são estabelecidos
na Planilha IV, que fica fazendo parte 'integrante deste decreto.
a) Os opcionais contratados à parte pelo adquirente não poderão ser utilizados
para a majoração dos itens 02, 03, 04,05 e 06 da Planilha IV.
b) No caso -de o adquirente solicitar um serviço especifico constante da
Planilha IV e, não tendo a coneessionária condições para disponibilizá-lo, no máximo, em
3 (três) horas, deverá fornecer um produto de categoria imediatamente superior que esteja
disponível no período mencionado acima, pelo mesmo custo do estabelecido na Planilha

rv.
Art. 6° Caso o adquirente, mesmo tendo à disposição os produtos de que tratam
as Planilhas R, In e IV integrantes deste decreto, optar por produtos de melhor qualidade
ou mesmo por opcionais, estes serão cobrados de acordo com os preços de mercado,
controlados pelas concorrências entre as concessionárias.
Art. 70 Os caixões ou urnas, de qualquer um dos tipos de serviços descritos
.neste-decreto, inclusive o gratuito, não poderão estar disformes, com ferimento ou risco na
pintura, descontikiuidade no revestimento interno ou externo quando for o caso de caixão,
com lascas ou partes contundentes, partes desencaixadas, despregadas ou soltas, ausência
de pelo menos 4 (quatro) alças, presilhas próprias para a anexação da tampa à câmara,
revestimento intern6 e travesseiro padrão solto.
Art. 8° Eventuais alterações nas concepções de fabricação de ataúdes, de ritos
ou comportamentos sociais, que demandem adaptações deste decreto ou de suas Planilhas,
ao longo do período das concessões, desde que devidamente justificadas, somente serão
introduzidas ou suprimidas após previamente submetidas á. análise e aprovação do poder
concedente.
Art. 9° Os serviços serão prestados na forma e de acordo comas características
estabelecidas nas respectivas Planilhas integrantes deste decreto.
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Art. 10. A fiscalização permanente dos serviços prestados pelas
concessionárias será exercida por representantes dos órgãos competentes do poder
concedente, devidamente credenciados, aos quais serão proporcionadas as facilidades
necessárias, assegurando-lhes, especialmente, em todo tempo, livre acesso às instalações de
atendimento, armazenamento e serviços.
§ 1° Para o ato fiscalizatório, o poder concedente comunicará às
concessionárias com antecedência de 72 (setenta e duas) horas.
§ 2° Para os efeitos' de controle de arrecadação e do cumprimento das • disposições deste decreto, as concessionárias deverão, ao emitir a nota fiscal de serviços,
discriminá-los separadamente.
Art. 11. AS .concessionárias serão obrigadas a assumir todos os custos de
infraestrutura, exceto aqueles a elas franqueados por lei, para manter o desenvolvimento
dos serviços funerários, produto das concessões.
Art. 12. Anualmente, o poder concedente reavaliará os preços constantes das
Planilhas 1, 11, Eli e 1V, integrantes deste decreto, estabelecendo, caso necessário, os
percentuais específicos para a correção dos valores dos itens das referidas Planilhas, os
quais passarão a ser aplicados.
Art. 13. No caso específico de serviços solicitados por Plano Funerário, as
concessionárias, além dos valores previstos em Planilha para os serviços, na categoria que
• se enquadrem, poderão cobrar até 6,71% (seis inteiros e setenta e um centésimos por
centos) do valor da nota fiscal emitida, para fazer frente às gratuidades de que trata este
decreto.
f
Art. 14. O edital de licitação que, precederá a outorga da concessão de cada um
dos 2 (dois) lotes dos serviços. funerários deverá ser elaborado com a observância das
normas gerais aplicáveis e conterá, especialmente, as disposições estabelecidas na Lei
Municipal n° 5.624/04, e nas Leis Federais nos 8.987/95 e 8.666/93, com *suas alterações
posteriores.
Art. 15. Outorgada as concessões dos serviços funerários, incumbirá às
concessionárias a execução destes, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados
ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelos
órgãos competentes exclua ou atenue esta responsabilidade.
Art. 16. As sanções pela inobservância, total ou parcial, das disposições deste
decreto e das demais normas legais aplicáveis, são as elencadas no artigo 87 da Lei Federal
n° 8.666/93, com suas alterações posteriores, e constarão dos respectivos instrumentos de
concessão.
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Art. 17. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, em especial o Decreto n° 17.086, de 4 de janeiro de 2018.
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Caixão ou
uma
mortuária
simples

01

02

Enfeite floral

03

Véu

04

Essa

05

Traslado e
cortejo
Taxado

06

..„

administração
_

Caixão em madeira, forrado externamente com manta plástica i
própria para caixão funerário, coar 4 alças fixas e tampa em
madeira no mesmo revestimento. Revestimento interno em
papel nevado ou plástico leitoso. Em condições adequadas para
o uso, ou: Urna em material acrílico ou assemelhado, com 4
alças e revestimento interno em papel nevado. Em condições
adequadas para o uso.
Arremate do espaço interno do caixão, com folhagens
depositadas sobre suporte de "jornal amassado", não
permitindo espaços abertos e distribuídos sobre a folhagem no
mínimo 2 (duas) dúzias de flores da época e apropriadas para o
que se dispõe.
Em tecido tipo "filó", com ou sem arremate e que permita a
cobertura total da "boca" do ataúde, protegendo o corpo do
ataque de insetos.
Para apoio do ataúde, em posição própria para a visitação,
bancada de cabeceira, com uni crucifixo, quatro pedestaiss para
a exposição de velas ou lâmpada elétrica própria e quantidade
.
mínima de cadeiras para o conforto familiar.
Para uma quilometragem máxima de 20 quilômetros rodados
no território municipal.
Despachos para sepultamento, manutenção do espaço de
velório sua limpeza e higienização, tarifas de consumo de
'
água, luz e outras que recaírem sobre os serviços.
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R$ 258,36
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R$ 80,09
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R$ 80,09
R$ 99,04
R$ 60,28
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Urna Funerária em resina ou madeira, sextavada com 6 alças
duras, revestimento interno em papel nevado com babado em
tecido. Travesseiro solto, acabamento externo na cor castanho,
com medidas internas de 1,88 metro de comprimento, 0,54
metro de largura e 0,32 metro de altura, sem a agregação de
qualquer adorno considerado opcional.
Arremate do espaço interno do caixão, com folhagens
depositadas sobre suporte de "jornal amassado", não
permitindo espaços abertos e distribuídos sobre a folhagem no
mínimo 2 (duas) dúzias de flores da época e apropriadas para o
que se dispõe.

01

Urna
mortuária
simples

02

Enfeite floral

03

Véu

04

Essa

05

Traslado e
cortejo

Para urna quilometragem máxima de 20 quilômetros rodados
no território municipal.

Taxa de
administração

Despachos para sepultamento, manutenção do espaço de
velório, sua limpeza e higienização, tarifas de consumo de
água, luz e outras que recaírem sobre os preços.
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R$ 80,09

Em tecido •tipo "filó", com ou sem arremate e que permita a
cobertura total da "boca" do ataúde, protegendo o corpo do
ataque de insetos.
Para apoio do ataúde, em posição própria para a visitação,
bancada de cabeceira, com um crucifixo, quatro pedestais para
a exposição de velas ou lâmpada elétrica própria e quantidade
mínima de cadeiras para o conforto familiar.
•

,,

¡ai

R$ 538,25

R$ 80,09

R$ 99,04
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R$ 60,28
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Véu
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administração
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R$ 372,47

R$ 19,16

R$ 93,13

R$ 99,04
R$ 92,58
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Urna Funerária em resina ou madeira, sextavada, com tampa
bordada nas laterais e tampo com Silk-Screen. Caixa com 6
alças parreira. Revestimento interno em TNT branco com
babado em tecido. Travesseiro solto, acabamento externo em
verniz alto brilho, nas cores cedro, mogno, rajada ou mel, com
internas de 1,88 metros de comprimento, 0,54 Metro de largura
e 0,32 metro de altura, sem a agregação de qualquer adorno
considerado opcional.
Arremate do espaço interno do caixão, com folhagens
depositadas sobre suporte de "jornal amassado", não
Permitindo espaços abertos e distribuídos sobre a folhagem no
.
mínimo 5 (cinco) dúzias de flores da época e apropriadas para
o que se dispõe, mais um tufo de ornamentação em pedestal ou
na mesa de cabeceira.
Em tecido tipo "filó", com ou sem arremate e que permita a
cobertura total da "boca" do ataúde, protegendo o corpo do
ataque de insetos.
Para apoio do ataúde, em posição própria para a visitação,
bancada de cabeceira, com um crucifixo, quatro pedestais para
a exposição de velas ou lâmpada elétrica própria, aparador
próprio para os tufos e quantidade mínima de cadeiras para o
conforto familiar.
Para uma quilometragem máxima de 20 quilômetros rodados
no território municipal.
Despachos para sepultamento, manutenção do espaço de
velório' sua limpeza e higienização, tarifas de consumo de
. agua, luz e outras que recaírem sobre os preços.
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Urna
mortuária
super-luxo

01

.
02

Enfeite floral

03

Véu

04

Essa

05

Traslado e
cortejo
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Taxa de
administração
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Urna Funerária em madeira, sextavada, com tampa bordada nas
laterais, tampo e sobretampo entalhado à mão e visor. Caixa
com 6 fixadores de varão tipo concha. Revestimento interno em
.
TNT branco com sobrebabado em renda. Travesseiro solto
1.929,09
acabamento externo em verniz' alto brilho, nas cores' R$
disponíveis no mercado, com medidas internas de 1,88 metros
de comprimento, 0,54 metro de largura e 0,32 metro de altura,
..
sem a agregação de qualquer adorno considerado opcional.
Arremate do espaço interno do caixão, com folhagens
depositadas sobre suporte de "jornal amassado", não
permitindo espaços abertos e distribuídos sobre a folhagem no R$ 476,02
mínimo 5 (cinco) dúzias de rosas, mais dois tufos de
ornamentação em pedestal ou na mesa de cabeceira.
Em tecido tipo "filó", com ou sem arremate e que permita a
cobertura total da "boca" do ataúde, protegendo o corpo do R$ 19,16
ataque de insetos.
Para apoio do ataúde, em posição própria para a visitação,
bancada de cabeceira, com um crucifixo, quatro pedestais para
a exposição de velas ou lámpada elétrica própria, aparador
próprio para os tufos, aparador para coroa de condolências, R$ 150,28
mesa de condolências e quantidade mínima de cadeiras para o
conforto familiar e visitantes.
Para uma quilometragem máxima de 20 quilômetros rodados
R$ 99,04
no território municipal.
Despachos para sepultamento, manutenção do espaço de
velório, sua limpeza e higienização, tarifas de consumo de R$ 185,55
água, luz e outras que recaírem sobre os preços.
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PREFEITURA MUNIC
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MOGI DAS CRUZES
DECRETO N° 19.174, DE 25 DE MARCO DE 2020
Atualiza os valores constantes das
Planilhas L 11, 111 e IV, anexas ao
Decreto n° 18.051, de 15 de fevereiro
de 2019, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, no uso de suas
atribuições legais. na forma do disposto no artigo 104, II. IX e XI, da Lei Orgânica do
Município e, nos termos do § 30 do artigo 1° da Lei Municipal n° 5.624, de 5 de maio de
2004, combinado com o artigo 5° da Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e.
D

E

C

R

E

T

A

:

Art. 1° Ficam atualizados os valores constantes da "Planilha I - Serviços
Gratuitos", "Planilha II - Serviços Populares", "Planilha III - Serviços Luxo" e "Planilha IV
- Serviços Super-Luxo", anexas ao Decreto rf 18.051, de 15 de fevereiro de 2019, que
justifica a conveniência da outorga de concessão remunerada para a organização c
execução de serviços funerários no Município de MOgi das Cruzes, conforme segue:
$4,

PLANILHA 1- SERVICOS GRATUITOS - ANEXA AO DECRETO N° 18.051/19
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Caixão o
u
urna .
mortuária
simples

02

Enfeite floral

03

Véu

04

Essa

OS

Traslado e
cortejo
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Caixão em madeira, forrado externamente com manta plástica
própria para caixão funerário, com 4 alças fixas e tampa em
madeira no mesmo revestimento. Revestimento interno em
papel nevado ou plástico leitoso. Em condições adequadas para
o uso, ou: Urna em material acrílico ou assemelhado, com 4
alças e revestimento interno em papel nevado. Em condições
adequadas para o uso.
Arremate do espaço interno do caixão, com folhagens
depositadas sobre suporte de "jornal amassado", não
permitindo espaços abertos e distribuídos sobre a folhagem no
mínimo 2 (duas) dúzias de flores da época e apropriadas para o
que se dispõe.
Em tecido tipo "filó", com ou sem arremate e que permita a
cobertura total da "boca" do ataúde, protegendo o corpo do
ataque de insetos.
Para apoio do ataúde, em posição própria para a visitação,
bancada de cabeceira, com uni crucifixo, quatro pedestais para
a exposição de velas ou liimpada elétrica própria e quantidade
mínima de cadeiras para o conforto familiar.
Para uma quilometragem máxima de 20 quilómetros rodados
no território municipal.

R$ 233,32

'
¡R$ 82,68
1

R$ 19,77

R$ 82.68

R$ 100.66
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MOGI DAS CRUZES
DECRETO N° 19.174/2020 - FLS. 2

06

Taxa dc
administração

Unidade Fiscais
Município

Despachos para sepultamento, manutenção do espaço de
velório, sua limpeza e higienização, tarifas de consumo de
água, luz e outras que recaírem sobre os serviços.

R$ 57,52

Considerado para efeitos de controle econômico-financeiro
das concessionárias, pois o serviço deverá- ser fornecido
gratuitamente, conforme disposto na Lei Municipal n°
5.624/2004.

RS 576,63

, ontem correspondente a Unidades Fiscais do Município

3,20
" (NR)
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PLANILHA II SERVICOS POPULARES - ANEXA AO DECRETO N° 18.051/19
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Urna
mortuária
simples

Urna Funerária em resina ou madeira, sextavada com 6 alças
duras, revestimento interno em papel nevado com babado em
tecido. Travesseiro solto. acabamento externo na cor castanho,
com medidas internas de 1,88 metro de comprimento, 0,54
metro de largura e 0,32 metro de altura, sem a agregação de
qualquer adorno considerado opcional.

R$ 555,45

02

Enfeite floral

Arremate do espaço interno do caixão, com folhagens
depositadas sobre suporte de -jornal amassado". não
permitindo espaços abertos e distribuídos sobre a folhagem no
mínimo 2 (duas) dúzias de flores da época e apropriadas para o
que se dispõe.

R$ 82,68

03

Véu

Em tecido tipo 111U, com ou sem arremate e que permita a
cobertura total da - boca- do ataúde, protegendo o corpo do
ataque dc insetos.

R$ 19,77

04

Essa

Para apoio do ataúde. em posição própria para a visitação,
bancada de cabeceira, com um crucifixo, quatro pedestais para
a exposição de velas ou lâmpada elétrica própria e quantidade
mínima de cadeiras para o conforto familiar.

R$ 82.68

05

Traslado e
cortejo

Para urna quilometragem máxima de 20 quilômetros rodados
no território municipal.

R$ (00.66

06

Taxa de
administração

Despachos para sepultamento, manutenção do espaço de
velório, sua limpeza e higieniz.ação, tarifas de consumo de
agua, luz e outras que recairem sobre os preços.

R$ 57,52
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MOGI DAS CRUZES
DECRETO N° 19.174/2020 - FLS. 3
:geral dos serviços, a serem préstados, valendo para
efeitos de contratação dos itens 02, 03, 04,05 e 06, aqueles
cujo mande tenha preço compreendido entre RS 250,00 e
4?

UnidadmEiscais
Município

RS 898,76

Número correspondente a 'Unidades Fiscais do Município

4,99
" (NR)
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PLANILHA III - SERVIÇOS LUXO - ANEXA AO DECRETO N° 18.051/19
..
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Urna
mortuária
luxo
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Urna Funerária em resina ou madeira, sextavada, com tampa
bordada nas laterais e tampo com Silk-Screen. Caixa com 6
alças parreira. Revestimento interno em TNT branco com
babado em tecido. Travesseiro solto, acabamento externo em
R$ 1.019,23
verniz alto brilho, nas cores cedro, mogno, rajada ou mel, com
internas de 1,88 metros de comprimento, 0,54 metro de largura
e 0,32 metro de altura, sem a agregação de qualquer adorno
considerado opcional.

02

Enfeite floral

Arremate do espaço interno do caixão, com folhagens
depositadas sobre suporte de "jornal amassado", não
permitindo espaços abertos e distribuídos sobre a folhagem no
mínimo 5 (cinco) dúzias de flores da época e apropriadas para
o que se dispõe, mais um tufo de ornamentação em pedestal ou
na mesa de cabeceira.

03

Véu

Em tecido tipo - fi ló", com ou sem arremate e que permita a
cobertura total da "boca" do ataúde, protegendo o corpo do
ataque de insetos.

R$ 19.77

04

Essa

Para apoio do ataúde, em posição própria para a visitação,
bancada de cabeceira, com um crucifixo, quatro pedestais para
a exposição de velas ou lâmpada elétrica própria, aparador
próprio para os tufos c quantidade mínima de cadeiras para o
conforto familiar.

R$ 95,27

05

Traslado e
cortejo

Para uma quilometragem máxima de 20 quilômetros rodados
no território municipal.

R$ 100,66

06

Taxa de
admi n istração

Despachos para sepultamento, manutenção do espaço de
velório, sua limpeza e higienização, tarifas de consumo de
.
agua, luz e outras que recaírem sobre os preços.

R$ 95,27 1

R $ 382,88
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MOGI DAS CRUZES
DECRETO N° 19.174/2020 - FLS. 4

Total
Unidades Fiscais do
Município

i'è
Total geral dos serviços a sere..
s.-1_.f 4os,
.. valendo para
aqueles
efeitos de contratação dos itená. 02, 03, , 05 e 062,.aque
RS 1.713,08
citio—aUfi tenha preço compreendido entre RS 499,00 e
R5 896,00.
Número correspondente a Unidades Fiscais do Município

942
" (NR)

G&

PLANILHA IV - SERVIÇOS SUPER-LUXO - ANEXA AO DECRETO N° 18.051/19
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01

Uma
mortuária
super-luxo

02

Enfeite floral

03

Véu

04

Essa

05

Traslado e
cortejo

06

Taxa de
administração
Total

Unidades Fiscais do
Município

,...

-,.4..

Urna Funcraria em madeira, sextavada, com tampa bordada nas
laterais. tampo e sobretampo entalhado à mão e visor. Caixa
com 6 fixadores de varão tipo concha. Revestimento interno em
TNT branco com sobrebabado em renda. Travesseiro solto,
R$ I .991,74
acabamento externo em verniz alto brilho, nas cores
disponíveis no mercado, com medidas internas de 1.88 metros
de comprimento. 0.54 metro de largura e 0,32 metro de altura,
sem a agregação de qualquer adorno considerado opcional.
Arremate do espaço interno do caixão, com folhagens
depositadas sobre suporte de -jornal amassado", não
permitindo espaços abertos e distribuídos sobre a folhagem no R$ 488,94
mínimo 5 (cinco) dúzias de rosas, mais dois tufos de
ornamentação em pedestal ou na mesa de cabeceira.
Em tecido tipo - filó", com ou sem arremate e que permita a
cobertura total da "boca- do ataúde, protegendo o corpo do R$ 19,77
ataque de insetos.
--,
Para apoio do ataúde, em posição própria para a visitação,
bancada de cabeceira, com um crucifixo, quatro pedestais para
a exposição de velas ou lãmpada elétrica própria, aparador R$ 154,59
próprio para os tufos, aparador para coroa de condolências,
mesa de condolências e quantidade mínima de cadeiras para o
conforto familiar e visitantes.
Para uma quilometragem máxima de 20 quilômetros rodados
RS 100,66
no território municipal.
Despachos para sepultamento, manutenção do espaço de
velório, sua limpeza e higienização, tarifas de consumo de RS 190,54
água, luz e outras que recaírem sobre os preços.
Total geral dos serviços a serem pre&tdos, valendo para
efeitos de contratação dos itens 02, 0304, OS e 06, aqueles R$ 2.946,24
cujo ataúde tenha preço superior a RS496,00.
• ..
Número correspondente a Unidades Fiscais do Município

16,38
(NR)
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MOGI DAS CRUZES
DECRETO N° 19.174/2020 - FLS. 5
Art. 20 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
AS CRU ES, 25 de março de

PREFEITURA MU
2020, 459" da Fundação da C'

MARCUS
—M
— LOCruzes
Prefeito de Mogi
•IL

rco Soares
Secretário de Governo
Registrado na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e
publicado no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 25 dc março de 2020. Acesso
público pelo site lvivw.mogidascruzes.sp.gov.br.
SGor.-rbm
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Decreto Legislativo n° 2.502, de 26 de abril de 2021 - Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Ficha informativa
DECRETO LEGISLATIVO N° 2.502, DE 26 DE ABRIL DE 2021
Reconhece, para efeitos do artigo 65 da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000,
a ocorrência do estado de calamidade pública nos Municípios do Estado
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso da
atribuição que lhe confere a alínea "h" do inciso II do artigo 18 do Regimento Interno, promulga o
seguinte decreto legislativo:
Artigo 1° - Fica reconhecido, para efeitos do artigo 65 da Lei Complementar Federal n° 101, de 4
de maio de 2000, o estado de calamidade pública nos Municípios que o tenham requerido no
xercicio de 2021 em decorrência da pandemia causada pelo coronavírus - Covid-19.
Artigo 2° - Ficam suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos artigos
23 e 31 da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, enquanto perdurar o estado
de calamidade pública.
Artigo 30 - Deve o Chefe do Poder Executivo dar imediato conhecimento ao Poder Legislativo
correspondente dos decretos de aberturas de crédito extraordinário nos termos previstos nos
artigos 41, inciso III, e 44, ambos da Lei Federal n°4.320, de 17 de março de 1964, bem como das
movimentações de dotações por meio de transposição, remanejamento, transferência e utilização
da reserva de contingência.
Artigo 4° - A contratação emergencial de pessoal e a autorização de despesas extraordinárias
deverão observar os termos dispostos na legislação local, destinadas exclusivamente à situação
de calamidade pública.
Artigo 5° - Deverão ser observadas, até 31 de dezembro de 2021, as proibições constantes do
artigo 8° da Lei Complementar Federal n° 173, de 27 de maio de 2020.
Artigo 6° - A dispensa de licitação para aquisição ou contratação de bens e/ou serviços deve ser
precedida do competente procedimento administrativo, no qual constem elementos mínimos como
o termo de referência, pesquisa de preços comprovada por documentos idôneos, justificativas
técnicas suficientes, pareceres técnicos e jurídicos, a demonstração da necessidade, da urgência
e da imprevisibilidade, sempre destinada aos serviços públicos e atividades essenciais
necessários ao enfrentamento da calamidade pública, sem prejuízo do acompanhamento e
fiscalização por parte da Administração.
Artigo 7° - Os atos e despesas decorrentes da situação de calamidade pública devem ser
divulgados amplamente no correspondente Portal de Transparência, nos termos definidos na Lei
Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, na Lei Federal n° 12.527, de 18 de
novembro de 2011, e nos atos normativos específicos expedidos pelos órgãos competentes.
Artigo 8° - A Administração deve promover e incentivar a participação das instâncias de controles
interno e sociais, assegurando condições para o pleno exercício de suas atividades.
Artigo 9° - Caberão ao Tribunal de Contas competente o controle e a fiscalização dos atos
praticados enquanto perdurar o estado de calamidade pública, na forma da legislação pertinente,
ficando os órgãos interessados da Administração responsáveis pela demonstração da legalidade e
regularidade dos atos administrativos, da despesa e sua execução.
Artigo 10 - Ao decretar o estado de calamidade pública, fica o Município obrigado, na pessoa do
Prefeito, a comunicar os poderes legislativos competentes, tanto o do próprio Município, como o
Estadual.
Artigo 11 - Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos
até 31 de dezembro de 2021.
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 26 de abril de 2021.
a) CARLÃO PIGNATARI - Presidente
https://www.al.sp.gov.br/repositorioileg)slacao/deweto.legislativo/2021/decreto.legislativo-2502-26.04.2021.html
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Regime Tramitação Urgência
Autor(es) Comissão de Constituição, Justiça e Redação

kawc,)1

Apoiador(es)
Processo origem 2637 / 2021 Gj
lndexadores CALAMIDADE PÚBLICA, COVID-19, MUNICIPIOS PAULISTAS, PANDEMIA
Etapa Atual Conclusão
Último andamento 27/04/2021 - Relação de Municípios que requereram o reconhe
calamidade pública pela Assembleia Legislativa: Adamantina, Aguai, Alfredo Marco
Araçoiaba da Serra, Arandu, Arapeí, Araraquara, Artur Nogueira, Arujá, Barbosa, Ba
Birigui, Biritiba-Mirim, Borborema, Botucatu, Brotas, Buritizat, Caconde, Cafelândia,
Cândido Mota, Canitar, Carapicuiba, Cássia dos Coqueiros, Cerquilho, Colina, ConclCorumbataí, Cosmorama, Cotia, Cristais Paulista, Cruzália, Cubatão, Cunha, Diaderr
Artes, Emilianápotis, Engenheiro Coelho, Euctides da Cunha Paulista, Fernão, Ferraz
Francisco Morato, Guaimbê, Guaíra, Guariba, Guaruthos, Guatapará, laras, Igarapaw
Comprida, Ipeúna, Iracemápolis, itaberá, Itapetininga, Itapira, Itatinga, ltirapuã, Jabi
Jardinápolis, Laranjal Paulista, Limeira, Mauá, Mira Estrela, Mococa, Mogi das Cruze!
Natividade da Serra, Nazaré Paulista, Oscar Bressane, Palestina, Parapuã, Pardinho,
Pedro de Toledo, Pereiras, Pitar do Sul, Pindamonhangaba, Pirangi, Pirapora do Bor
Planalto, Poá, Pompéia, Pontal, Potim, Queluz, Rancharia, Ribeirão Bonito, Ribeirão
da Serra, Salesópolis, Salto Grande, Santa Branca, Santa Cruz da Conceição, Santa C
Gertrudes, Santa Isabel, Santa Maria da Serra, Santa Rosa de Viterbo, Santo André,
Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucai, São Bernardo do Campo, São Caet
Vista, Serra Azul, Sertãozinho, Severinia, Sumaré, Suzano, Taiaçu, Taiúva, Tarnbaú,
Ubirajara, Vargem Grande do Sul, Vera Cruz, Viradouro. Total: 135 municípios (atual

Tramitação
Data

Descrição

14/04/2021 Autuado do Processo RGL 2637/2021
15/04/2021 Publicado no Diário da Assembleia
15/04/2021 Distribuído: CAMM - Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais. CFC - Comissão de Fiscal
15/04/2021 Entrada na Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais
16/04/2021

Publicada a retificação da publicação no D.A.L. de 15/04/2021: Onde se lê "PROJETO DE DECRETO
2020", teia -se "PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 32, DE 2021. (D.A., pág. 5)

19/04/2021 Comunicado Vencimento do Prazo
20/04/2021

Aprovado na Reunião Conjunta das Comissões de Assuntos Metropolitanos e Municipais, e de Fisc
da relatora Carla Morando, favorável ao PDI._ com emenda ora apresentada

21/04/2021

Publicado o Parecer n° 318, de 2021, da reunião conjunta das Comissões de Assuntos Metropolitai
Fiscalização e Controle, favorável ao Projeto de Decreto Legislativo, com a emenda ora apresentad

22/04/2021 16a Sessão Extraordinária em Ambiente Virtual - Encerrada a discussão.
22/04/2021

17a

Sessão Extraordinária em Ambiente Virtual - Aprovado o Projeto e a Emenda.

22/04/2021 Distribuído: CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
https://www.al.sp.gov.bdproposituranid..1000365717
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DECRETO N" 6.758, DE 6 DE ABRIL DE 2006
Processo. ri 12.929/oõ

(Dispõe sobre penalidades pelas inflações contratuais e
inadimplèneia das obrigaçõt" s assumidas para
fornecimento dou prestação de serviços outros á

O PREFEITO MUNICIPAL DE NIOGI DAS
CRUZES, no uso de suas atribuições legais, na forma do disposto no capitulo 11,
seção li, artigo 104, inciso IX, da Lei Orgánica do Munierpio,
D E C R E ' IA:
Art. I° Pelas infrações contratuais e inadimpléocia
das obrigações assumidas para fornecimento dou prestação de serviços outros a
Municipalidade, ressalvados os de engenharia, serão aplicadas as penalidades
previstas na Lei Federal n' 8.666, de 21 de junho de 1993, observado, quanto às
multas, o disposto no presente Decreto.
Art. 2° As contratadas ficarão sujeitas à multa de
mora correspondente a 1% (um por cento) por dia corrido de atraso na entrega do
material ou serviço, calculado sobre o valor do contrato até o limite dc 30 (trinta)
dias.
Art. 3° Juntamente à multa de mora, as contratadas
estarão sujeitas à multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do
contrato, pela inexecução total on parcial do ajuste
Art. 4" Havendo garantia e, sendo esta inferior à
multa aplicada, além da perda daquela, responderá a Contratada pela sua
diferença.r.

Parágrafo único Se o pagamento da multa aplicada
ir contratada faltosa, ou de sua diferença, não for satisfeito no prazo de 30 (trinta)
dias, contados a partir da data do recebimento da notificação, sua cobrança seca
efetuada por meio de aibrança judicial nos termos da legislação pertinente em
vigui .
Art. 5' Da decisão dá Prefeitura Municipal que
aplicar qualquer das penalidades previstas no presente decreto, cabe recurso ao
Prefeito, nu plazu dc OS (cinco) dias contados a partir da data do recebimento da
notificação expedida peia Prefeitma Municipal.
Art. 60 As disposições do presente decreto são
aplicáveis, no que couber, ao Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAF. e
ao Instituto de Previdência Municipal - IPREM.
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DECRETO 1Ni° 6.758/06

FLS. 02

0
Art. 7 Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação. revogadas as disposições em contrario. em especial o Decreto n° 358,
cle 5 de agosto de 1993
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS
CRUZES, em 6 de abril de 2006. 4450 da Fundação da Cidade de Nitrai das
Cruzes.

(

E1.110
o de Administração

ETEN MARIA DE tj, VALENTE CARVALUO
Secretária d Assuntos i tuídjeos

Ar SiDo DA COSTA SARAIVA
retário de Controle e Estratégia

Registrado
na
Secretaria
Municipal
de
Administração -- Departamento de Administração e publicado no Quadro de
Editais da Portaria Municipal na mesma data supra.
N N.4 N:t ha

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

DECRETO N" 10.662, DE 5 DE JULHO DE 2010

Confere nova redação ao artigo 3° do Decreto n°
6.758, de 6 de abril de 2006, que dispõe sobre
penalidades
pelas
infrações
contratuais
e
inadimplência das obrigações assumidas e/ou
prestação de serviços outros à Municipalidade.

Processo n° 28.146/10

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, no
uso de suas atribuições legais, na forma do disposto no artigo 104 — 11 e IX, da Lei
Orgânica do Município e, considerando o que restou decidido no processo administrativos
em epígrafe,
DECRETA:
Art. 10 O artigo 30 do Decreto n° 6.758, de 6 de abril de 2006, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3" Juntamente com multa de mora a que alude o artigo 20 deste
decreto, as contratadas estarão sujeitas à multa compensatória de até
10% (dez por cento) do valor do contrato, pela inexecução total ou
parcial do ajuste". (NR)
Art. 2" Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
N Cl

PREFEI
julho de 2010, 4490 a Fundação

MAR•

DE MOGI DAS CRUZES, 5 de
zes

ÉLIO ERT
Prefeito Municipa

Sérgio Marrano
etário de Gabi ete do Prefeito

'ecr

e eira Filho
Assntos Jurídicos

Pe

tv?

1)2;
parec (
e Cove o

Elen Maria de O. Valente Carvalho
Secretária de 'estão Pública

Registrado na Secretaria de Governo e publicado no Quadro de Editais da
Prefeitura Municipal em 5 de julho de 2010.

SGovMag

PREFEITURA DE

MOGI DAS -CRUZES
DECRETO N° 17.500, DE 27 DE JUNHO DE 2018
Proc. n° 15.793/18

Dispõe sobre a delegação de
Secretários
competência
aos
Municipais, para as finalidades que
especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, no uso de suas
atribuições legais, na forma do disposto no artigo 104, II e IX, da Lei Orgânica do
Município e, considerando o que consta do processo administrativo em epígrafe,
DECR

ETA

:

Art. 1° A delegação de competência de que trata este decreto tem por objeto
tomar mais ágil e eficiente a prestação de serviços no âmbito da Administração Direta
Municipal.
Parágrafo único. O Prefeito poderá, a qualquer momento, segundo seu
critério, avocar para si a competência delegada, específica ou genericamente.
Art. 2° Fica delegada aos Secretários Municipais a competência para autorizar
a abertura de procedimentos 1icitatórios ou de contratações diretas em relação aos assuntos
que envolvam suas Pastas, em quaisquer de suas modalidades, com a observância das
delegações específicas de que tratam os artigos 90 e 10 deste decreto.
§ 1° Para a instauração do procedimento licitatório ou da contratação direta de
que trata este artigo, as requisições de compras, obras ou serviços originárias deverão ser
emitidas pelas unidades requisitantes, acompanhadas dos respectivos projetos básicos c
demais documentos exigidos pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas
alterações posteriores, sendo enviadas, em seguida, à Secretaria de Gestão Pública, a qual,
por meio do Departamento de Gestão de Bens e Serviços, providenciará as respectivas
cotações de preços, enquadrando-as na pertinente modalidade licitatória ou sua dispensa ou
sua inexigibilidade.
§ 2° Cumpridas as etapas descritas no § 1° deste artigo, os autos, que deverão
contar com a respectiva reserva de dotação orçamentária, serão encaminhados para a
Secretaria de Finanças, a fim de verificar o atendimento às disposições da Lei
Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), com
suas alterações posteriores, em especial emitir as declarações e as estimativas de impacto
orçamentário-financeiro necessárias
servar rigorosamente os preceitos legais que
dispõem sobre o fracionamento de
as, sendo esses submetidos ao Ordenador de
Despesas antes da elabora ão do edit
nsa ou inexigibilidade ou d- etuar a compra
direta.
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DECRETO IN' 17.500/18 - FLS. 2
§ 30 Todas as despesas da Prefeitura somente poderão ser ordenadas se for
formalizada a competente e prévia nota de empenho, devendo estar acompanhada da ordem
de serviço ou execução, no caso de serviços ou obras, ou da respectiva requisição de
fornecimento, em se tratando de compra de bens.
§ 4° Excluem-se da delegação estabelecida neste artigo, por ser de competência
exclusiva do Prefeito:
I - as operações de crédito, empréstimos e financiamentos, que deverão ser
Prefeito;
pelo
firmados
II - os instrumentos de alienação, cessão ou concessão de bern patrimonial
mobiliário ou imobiliário, os instrumentos de aquisição de .bem patrimonial imobiliário e
instrumentos de cessão de pessoal;
111 - a iniciativa de projetos de lei.
Art. 3° Cumpridas as etapas anteriores, antes da publicação de abertura das
licitações, o respectivo procedimento deverá ser enviado para emissão de parecer jurídico e
somente após a existência de parecer favorável poderá ser autorizado pelo Secretário da
Pasta requisitante.
Art. 40 A competênciapara praticar os atos na qualidade de autoridade superior
da licitação, bem como a homologação e adjudicação dos procedimentos licitatórios ou das
contratações diretas (neste caso incluindo o despacho que trata o artigo 26 da Lei Federal n°
8.666, de 1993), e ainda a assinatura dos contratos e respectivos aditivos também ficam
delegadas a cada respectivo Secretário Municipal, na forma deste decreto, observando-se as
disposições especiais dos artigos 90 e 10 deste decreto.
Parágrafo único. Para os procedimentos realizados na modalidade Pregão, na
ocorrência de eventuais recursos, a competência para homologação e adjudicação é do
Secretário de Gestão Pública, caso contrário, inexistindo fase recursal, a adjudicação fica a
cargo do pregoeiro e a homologação sob responsabilidade do Secretário da Pasta
requ isi tante.
Art. 50 Fica delegada aos S
tários Municipais a competência para assinar,
em nome da respectiva Secre
e o i resse da Administração Pública, contratos,
atas de gistro de. Nos e solicitações de com
ajustes, termos adi •
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DECRETO N° 17.500/18 - FLS. 3
Art. 6° Fica delegada ao Secretário de Finanças a competência dc Ordenador
de Despesas da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, sendo que esta delegação não
exclui a competência originária do Chefe do Executivo Municipal.
§ j O pagamento da despesa só poderá ser efetuado após sua regular
liquidação, mediante ordem bancária de crédito ou por meio de cheque nominal ao credor.
§ 2° A realização do pagamento fica delegada a 2 (dois) servidores estáveis,
lotados no Departamento de Despesa da Secretaria de Finanças.
Art. 7° Fica delegada aos Secretários Municipais a competência para analisar,
em conjunto com o Secretário de Finanças, os pedidos de indenização relacionados aos
atos de competência da Secretaria, sendo obrigatório, nesse caso, solicitar parecer jurídico
para tomada de decisão.
Parágrafo único. Sempre que reconhecida a responsabilidade da
administração nos termos do caput deste artigo, deverão ser adotadas as providências
necessárias, tais como o encaminhamento de relatório às Secretarias de Governo e de
Gestão Pública, solicitando instauração de sindicância ou de processo administrativo para
apuração de responsabilidade funcional, sem prejuízo da adoção de providências
administrativas internas visando ao aperfeiçoamento dos trabalhos da Secretaria.
Art. 8° Fica delegada competência ao Secretário de Gestão Pública e, em seus
impedimentos legais, ao seu substituto, para:
I - nomear pregoeiro e equipe de apoio, a fun de atender aos desígnios da Lei
Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e das demais legislações e normas vigentes;
11 - nomear comissões para as determinações previstas nos artigos 15, § 8°,.51
e 73, inciso 1, alínea "b", da Lei Federal n° 8.666, de 1993;
III- proceder à homologação de leilão de bens permanentes;
IV - funcionar como instância reeursal das decisões proferidas pelos pregoeiros
e pelas comissões referidas no inciso II deste artigo.
Art. 90
observados seus res
de engenharia, do S

ompetências de que tratanz o caput do artigo 2° e o artigo 40,
bras e serviços
s parágrafos, s ão, no caso/e contrafações
o de Obras.
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§ 1° As despeças deverao ser realizadas obedecendo estritamente ao
ordenamento jurídico existente, em especial a Lei Federal n° 8.666, de 1993, a Lei
Complementar Federal n° 101, de 2000, e a Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964,
com suas alterações posteriores.
§ 20 A contratação de obras e serviços de engenharia deverá ser programada
sempre em sua totalidade.
Art. 10. As competências de que tratam o enput do artigo 2° e o artigo 4",
observados seus respectivos parágrafos, serão delegadas, especialmente, para compras e
serviços comuns, cujos valores estejam compreendidos nos limites de dispensa de licitação
estabelecidos no inciso 11 do artigo 24 da Lei Federal o° .8.666, de 1993, com suas
posteriores alterações, bem como nos casos de compras e serviços comuns que envolvam
simultaneamente mais de uma Secretaria interessada, e prevalecerá a competência do
Secretário Municipal que iniciou o procedimento da licitação com a abertura do processo
administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado.
§ 1° As despesas deverão ser realizadas obedecendo estritamente ao
ordenamento jurídico existente, em especial as Leis Federais nos 8.666, de 1993; 10.520, de
2002; 4.320, de 1964; e a Lei Complementar Federal n° 101, de 2000.
§ 2° Para as compras e serviços comuns, a Administração deverá realizar um
planejamento anual de suas necessidades, podendo-se aplicar a hipótese de dispensa apenas
nos casos previstos expressamente em lei.
Art. 11. Fica delegada competência conjunta aos Secretários de Gestão Pública
e de Governo para, mediante portaria, determinar a abertura de sindicâncias e processos
administrativos disciplinares, bem como aplicar as penalidades decorrentes.
Art. 12. As sanções, no caso de infração do contrato administrativo, serão
aplicadas pelo Secretário de Gestão Pública, observados os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, após regular processo administrativo com a garantia do contraditório e
da ampla defesa, bem como das formalidades e trâmites da Lei Federal n° 8.666, de 1993,
com suas posteriores alterações.
Art. 13. Os Secretários Municipais deverão responsabilizar-se por todas as
ações ou omissões a que derem causa no exercí a da competência delegada.

Federal n° 8_
em momento

4. As contrafações reali das co
e 1993, deverão ser tificadas
or à contratação.
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Art. 15. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, 27 de junho de
201 , 57° da Fundação da Cidade d
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TERMO DE REFERÊNCIA
Processo n° 12.315/2021

I. DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO
Prestação do Serviço Funerário Municipal de Mogi das Cruzes, o qual compreende:
Fabricação, aquisição e fornecimento de caixões e urnas mortuárias para pessoas
falecidas no Município de Mogi das Cruzes;
11 -

Remoção dos mortos, salvo nos casos em que esta deva ser processada pelos serviços
de polícia;

III -

Transporte de flores nos cortejos fúnebres;

IV -

Instalação e ornamentação de câmaras mortuárias;

V-

Fornecimento de todos os artigos próprios da atividade funerária, bem como de
aparelhos de ozona quando indispensável;

VI -

Cortejo e transporte fúnebre, observadas as exigências legais. por ruas e estradas de
rodagem do Município de Moei das Cruzes para outro;

VII - Providências junto aos Cartórios de Registro Civil e Cemitérios, divulgação do
falecimento, assistência à família enlutada e outros serviços correlatos;
VIII - Colaboração direta com as autoridades públicas administrativas e policiais, em casos
de acidentes, tragédias e qualquer calamidade pública, que resulte em morte dc
pessoas.
Além dos serviços obrigatórios acima referidos, poderão ser desempenhadas outras
atividades de serviço ou de comércio, desde que vinculadas à principal finalidade da
concessão.
2. DA JUSTIFICATIVA
Diante do fim da vigência do Contrato n° 03, de 2020, por decurso de lapso temporal e
inocorrência de prorrogação conforme os termos do Processo Administrativo ri° 17.292/2020.
e com o iminente término da vigência do Contrato n° 111, de 2020, a Prefeitura Municipal
empreendeu a tramitação de novo procedimento licitatório voltado à continuidade da
prestação de serviços. Contudo, em razão da necessidade de adaptação do certame à Lei n°
7.619/2020 - que instituiu nova "normatização dos serviços funerários e das atividades
desenvolvidas nos cemitérios municipais no âmbito do Município de Mogi das Cruzes- -,
Av. Vereador Narciso Vague Guimarães. 277. Centro Cívico, CEP 08780-900 - Tel.: 4798-6779
Site: www.mogidascruzes.sn.gov.tr E-mail: contratoadintiiwnme.com.br
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observou-se a necessidade de revogação da Concorrência n° 011-2/2020, o que ocorreu em
novembro de 2020.
Iniciou-se, também em novembro de 2020, novo procedimento licitatório por meio da
Concorrência n° 24/2020, a qual ainda não pôde ser finalizada devido a uma série de fatores,
como a necessidade de adequação de todos os termos, atos e minutas à Lei n° 7.619/2020 —
acima comentada -, a necessidade de atualização de planilhas, o exame de questões
impugnadas em procedimentos anteriores, a necessidade de edição de novo decreto
autorizativo, entre outros. No presente momento, o processo licitatório em foco encontra-se
sob os cuidados de setores competentes para fins da necessária revisão de uma série de
questões relevantes, e correntemente se encontra em elaboração e análise a minuta do
pertinente Decreto a que se refere o art. 11 da nova Lei — nos autos do Processo
Administrativo n° 32.087/2020. Esta Secretaria de Governo vem empreendendo amplos
esforços no sentido de uma tramitação técnica, célere, eficiente e juridicamente idônea da
licitação em andamento.
O cenário atual, portanto, apresenta-se como de urgente necessidade de prosseguimento
dos trâmites licitatórios em foco, bem como de inarredável necessidade de contratação
emergencial voltada à continuidade da prestação dos serviços funerários nos imóveis em tela.
As contratações visam a suprir a demanda existente, em caráter emergencial, uma vez
caracterizada a impossibilidade de conclusão do pertinente processo licitatório até o
momento, o que deve ser firmado pelo prazo de 180 dias ou até a conclusão do certame
licitatório correspondente — o que primeiramente ocorrer. Cabe ressaltar que todos os serviços
a serem contratados se caracterizam como necessários ao atendimento da situação
emergencial/calamitosa, uma vez que compõem diretamente os serviços funerários a serem
prestados pela municipalidade por meio da pretendida delegação, revelando-se como
essenciais nos termos do art. 10, IV, da Lei n° 7.783/1989.
Considerando-se, portanto, a essencialidade dos serviços ora referenciados, bem como a
inviabilidade de a Administração Pública municipal prestar diretamente os serviços em razão
da ausência de estrutura operacional e de pessoal especializado, bem como a existência de
período de calamidade pública reconhecido pela Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo por meio do Decreto Legislativo n° 2.502, de 26 de abril de 2021, faz-se evidenciado e
comprovado o interesse público na contratação emergencial ora impulsionada, com a urgência
que o contexto sugere.
3. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O prazo de vigência da concessão, contado a partir da assinatura do contrato, será de 180
(cento e oitenta) dias, ou até a conclusão do certame licitatório, o que ocorrer primeiro.
4. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OU DO FORNECIMENTO DE
BENS
Os Serviços Funerários serão prestados nos seguintes imóveis: o Cemitério situado à Rua
São Vicente de Paulo, 145, Distrito de Braz Cubas, nesta cidade, constituído de uma área
de terreno de 1.741,83m2 e edificações nela implantadas com 277,37m2; e o Cemitério situado
na Av. Antônio do Nascimento Costa, n° 51, nesta cidade, com 2.599,43 m2, e edificações
nela implantadas com 534,20 m2; em ambos de forma gratuita, cuja outorga do direito real de
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uso sobre os mesmos será formalizada nos termos do artigo 60 "parte final", da Lei Federal n°
8.666/93, com as alterações posteriores nela introduzidas.
A contratada poderá, também, utilizar os demais velórios do Município, sempre que
necessário, especialmente em face das circunstâncias da ocasião.
Os serviços relacionados no Objeto contido no item 1 deste Termo de Referência são
privativos da contratada, quanto aos óbitos ocorridos na área territorial do Município de Mogi
das Cruzes. Fica facultada a utilização dos serviços de funerárias de outras localidades ainda
que o óbito ocorra no perímetro territorial do Município de Mogi das Cruzes, quando o
velório, sepultamento e demais serviços funerários venham ser prestados em outro Município.
Nesse caso, a remoção do corpo deverá ser acompanhada pela documentação necessária e por
guia expedida pela concessionária responsável, mediante recolhimento da tarifa afixada pelo
concedente. Além disso, as funerárias de outras localidades poderão realizar sepultamentos no
Município de Mogi das Cruzes, desde que o óbito tenha ocorrido fora de seus limites
territoriais. Nesse caso, todo e qualquer serviço constante da relação específica a que se refere
o item 1 deste Termo de Referência, que venha a ser executado dentro da área territorial do
Município de Mogi das Cruzes, ficará sujeito ao recolhimento da respectiva tarifa em favor da
concessionária responsável.
5. DA HABILITAÇÃO
A empresa autora da proposta deverá apresentar todos os documentos relativos à
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos da Lei n° 8.666/93 e suas alterações.
6. DO VALOR ESTIMADO/PRETENDIDO DA CONTRATAÇÃO
O valor estimado da contratação deve considerar os menores valores das tarifas a serem
praticadas e as ofertas de remuneração mínima, critérios que serão conjugados para a seleção
da proposta mais vantajosa para a Administração.
A Oferta de Remuneração Mínima considerará um valor mínimo de 173 UFMs para fins
de aceitabilidade das propostas, quantia que corresponde à soma da remuneração obtida pela
prestação dos serviços funerários em cada um dos lotes nos termos dos últimos contratos
firmados pela Prefeitura Municipal.
Os valores das tarifas serão considerados tomando-se como base os valores constantes das
planilhas anexas ao Decreto n° 19.174/2020, em anexo.
O julgamento das propostas, visando à aferição da melhor vantajosidade, será realizado
tendo como critério o maior resultado aritmético obtido da operação entre a Maior Oferta de
Remuneração (convertida em reais/centavos) com o Menor Valor da Tarifa, nos termos da Lei
Federal n° 8.987/95, em seu artigo 15,111, na forma descrita a seguir:
a) para fins de aferição do Menor Valor da Tarifa, será considerado o valor do desconto
oferecido, em relação aos serviços denominados popular, luxo e super-luxo, tomando-se por
base os valores totais fixados no Decreto Municipal n° 18.051/2019, alterado pelo Decreto
Municipal n° 19.174/2020, devendo o desconto ser projetado para os 3 (três) tipos de serviços,
aplicando-se o peso 1 (um) à média ponderada, resultando a Proposta Comercial Final — PCF,
sendo as notas atribuídas conforme o seguinte critério:
a.1) Percentual oferecido para desconto gerando preço apurado no funeral tipo popular com
base no Decreto Municipal n° 18.051/2019, alterado pelo Decreto Municipal n° 19.174/2020,
com peso 3;
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a.2) Percentual oferecido para desconto gerando preço apurado no funeral tipo luxo com base
no Decreto Municipal n° 18.051/2019, alterado pelo Decreto Municipal n° 19.174/2020, com
peso 2;
a.3) Percentual oferecido para desconto gerando preço apurado no funeral tipo super-luxo
com base no Decreto Municipal n° 18.051/2019, alterado pelo Decreto Municipal n°
19.174/2020, com peso 1;
a.4) Média ponderada: é igual à somatória do percentual de descontos obtidos gerando preços
apurados nos itens anteriores, dividido por 6 (peso 3 + peso 2 + peso 1).
b) no caso de empate entre concorrentes, será considerado para efeitos de desempate o
disposto no §2° do artigo 45 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.
A utilização do presente critério se justifica pela finalidade de se obter a proposta mais
vantajosa para o Município no tocante à remuneração do poder concedente, aliada ao objetivo
de se obter a proposta mais favorável aos usuários do serviços, considerando-se os descontos
oferecidos sobre as tarifas a serem praticadas.
7. DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAIVIENTO DO CONTRATO
A fiscalização do Serviço Funerário Municipal caberá, no que couber, às Secretarias
Municipais de Obras, de Serviços Urbanos, de Finanças, de Governo e ao Departamento de
Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde.
No exercício da fiscalização, o concedente terá acesso aos dados relativos à
administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da concessionária.
8. DAS PENALIDADES/SANÇÕES
O descumprimento de quaisquer cláusulas do instrumento contratual a ser celebrado
sujeitará a contratada às penalidades elencadas no artigo 77 e seguintes, da Lei Federal n°
8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, desde que tipificadas as condutas nelas
previstas, observadas, quanto às multas, as disposições do Decreto Municipal n° 6.758/06 e
suas posteriores alterações.
Pela inexecução total ou parcial do contrato a ser celebrado, o concedente poderá ainda,
garantida prévia defesa, aplicar à contratada as sanções previstas nos artigos 87 e 88 da Lei
Federal n° 8.666/93 com suas alterações.
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Constituem obrigações de exclusiva conta e responsabilidade da contratada, afora outros
que por lei couber:
Irecolher mensalmente aos cofres municipais os valores das remunerações, bem como
de eventuais tributos incidentes sobre suas atividades, tudo impreterivelmente até o 50
(quinto) dia útil de cada mês;
II manter em serviço, carros fúnebres com até 5 (cinco) anos de fabricação e em perfeitas
condições e em número suficiente para atendimento do serviço;
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III - fornecer, gratuitamente, na forma do disposto no artigo 197 da Lei Orgânica do
Município de Mogi das Cruzes, caixões mortuários, serviços funerários populares, inclusive o
uso dos velórios, para sepultamento de indigentes, pessoas pobres ou carentes, assim
consideradas pelo poder concedente, e conforme contrato;
IV - manter no Serviço Funerário Municipal, livros de reclamações, devidamente
formalizados, à disposição da população e dos Poderes Públicos;
Vresponsabilizar-se pelo transporte, dentro do perímetro urbano do Município de Mogi
das Cruzes e às respectivas necrópoles, dos corpos de todos os indigentes, nas condições
estabelecidas no contrato;
VI - dispor, para fornecimento gratuito a indigentes e pessoas pobres e carentes, bem como
para venda, caixões mortuários populares;
VII - manter em local visível do estabelecimento tabela das tarifas dos serviços bem como,
de preços dos produtos comercializados;
VIII - não negar aos requerentes a prestação de serviços de categoria inferior que estejam
tabelados, sob pena de, prestando de categoria superior, não poderem cobrar senão as tarifas
da categoria inferior;
IX - apresentar aos requerentes o catálogo das umas, por ocasião da solicitação dos
serviços;
Xatender a todas as demais exigências que forem estabelecidas pelo concedente,
objetivando a perfeição do serviço e o melhor atendimento da população;
Xi - prestar serviço funerário adequado, na forma prevista na lei, nas normas técnicas
aplicáveis e nos contratos, de forma ininterrupta;
XII - manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão;
XIII - prestar contas da gestão do Serviço Funerário ao concedente aos usuários, nos termos
definidos nos contratos;
XIV - cumprir e fazer cumprir as normas do Serviço Funerário Municipal e as cláusulas
contratuais das concessões;
XV - permitir aos encarregados da fiscalização, livre acesso em qualquer época, às obras,
aos equipamentos e às instalações integrantes do Serviço Funerário Municipal;
XVI - manter os bens vinculados à prestação dos serviços em perfeito estado de conservação,
limpeza, higiene e uso imediato, contratando seguro que reponha seus reais valores em casos
de furtos, roubo, destruição por fogo, raio ou qualquer outra calamidade pública, bem como,
em casos de eventuais danos que prejudiquem seu funcionamento ou utilização;
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XVII - captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à. prestação do Serviço
Funerário Municipal;
empregar pessoal habilitado e material adequado na prestação dos serviços,
XVIII aprovados pelo concedente.
Além disso, os veículos da contratada deverão, obrigatoriamente, ser aprovados em
vistoria anual, pela Secretaria Municipal de Transportes, e satisfazerem as seguintes
exigências:
I-

ter no máximo 5 (cinco) anos de fabricação;

II -

estar em excelentes condições de uso, nas partes mecânica, elétrica e de estética;

III - a pintura deverá ser uniforme em todo o veículo;
IV -

conter nas portas dianteiras a denominação CONCESSIONÁRIA;

V-

estar sempre limpos e conservados, dentro da mais perfeita higiene e segurança;

VI - ser licenciados no Município de Mogi das Cruzes.
10. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
São encargos do concedente, afora outros:
Ibaixar normas complementares, no que for necessário ao fiel cumprimento do objeto
do contrato;
II -

aplicar as penalidades legais, regulamentares e contratuais;

III -

intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos no contrato;

IV - extinguir a concessão, nos casos previstos na Lei Municipal n°7.619, de 27 de outubro
de 2020, e neste contrato;
Vhomologar reajuste e proceder à revisão da tarifa na forma prevista, das normas
pertinentes e do contrato;
VI - cumprir e fazer cumprir as disposições legais ao Serviço Funerário Municipal e as
cláusulas contratuais da concessão;
VII - zelar pela boa qualidade do Serviço Funerário Municipal receber, apurar e solucionar
queixas e reclamações dos usuários, que serão cientificados, em até 30 (trinta) dias, das
providências tomadas;
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VIII - estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação e conservação do meio
ambiente;
IX - coordenar e fiscalizar a operação, a administração e expansão do Serviço Funerário
Municipal;
Xcoordenar, supervisionar e fiscalizar as operações da concessionária do Serviço
Funerário Municipal.
Prefeitura de Mo das Cruzes,

de maio de 2021.

FRANCISCO CARDOSO DE CAMARGO FILHO
Secretário de Governo

RELATÓRIO QUANTITATIVO DAS FUNERÁRIAS
2
2016

2017

2018

2019

Tipo de serviço

Tipo de serviço

Tipo de serviço

Tipo de serviço

GRATUITO

182

GRATUITO

183

GRATUITO

188

GRATUITO

278

POPULAR

127

POPULAR

106

POPULAR

95

POPULAR

99

LUXO

576

LUXO

178

LUXO

512

LUXO

8876

SUPER LUXO

12/1

SUPER LUXO

578

SUPER LUXO

475

SUPER LUXO

437

TOTAL
PADRÃO
OPCIONAL
TOTAL
GERAL

1009
1699
2708

TOTAL
PADRÃO
OPCIONAL
TOTAL
GERAL

1045
1697
2742

TOTAL
PADRÃO
OPCIONAL
TOTAL
GERAL

974
1874
2848

2020

2021 até abril

Tipo de serviço

Tipo de serviço

GRATUITO

321

GRATUITO

131

POPULAR

140

POPULAR

35

LUXO

164

LUXO

73

SUPER LUXO

529

SUPER LUXO

252

1154

TOTAL
PADRÃO

491

2313

OPCIONAL

1020

TOTAL
PADRÃO
OPCIONAL
TOTAL
GERAL

3.467

TOTAL
GERAL

1.511

TOTAL
PADRÃO
OPCIONAL
TOTAL
GERAL

978
1992
2970
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CONTRATO EMERGENCIAL DE CONCESSÃO N° , DE
Processo n°

DE JUNHO DE 2021

/2021
CONTRATO EMERGENCIAL DE CONCESSÃO
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MOGI
DAS
CRUZES
E
A
EMPRESA
, TENDO POR OBJETO A EXECUÇÃO E
EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO
MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.

Pelo presente Instrumento de Contrato de Concessão, integrado especialmente pelo
Processo Administrativo n°
de 2021, de um lado o Município de Mogi
das Cruzes, entidade jurídica de direito público interno, inscrito no CNRI/M17 sob n°
46.523.270/0001-88, com sede nesta cidade, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães,
n° 277, doravante denominado simplesmente CONCEDENTE, com fundamento no Decreto
n° 17.500, de 27 de junho de 2018, neste ato representado pelo Secretário de Governo,
Francisco Cardoso de Camargo Filho, portador da CIRO n° 5.532.538 SC e cio CPF n°
223.413.588-53, de outro lado, a empresa
entidade
jurídica
de
direito
privado,
com
sede
na
inscrita
no
CNPJ/MF
sob
n°
e Inscrição Estadual n°
, neste ato representada por
, portador da CIRG n°
e do CPF n°
adiante denominado simplesmente CONCESSIONÁRIA, contratada nos termos da Lei
Orgânica do Município de Mogi das Cruzes, da Lei Municipal n° 7.619, de 27 de outubro de
2020 e das Leis Federais n° 8.987/95 e n° 8.666/93 e suas alterações, têm entre si ajustado, e
celebram por força do presente instrumento, CONTRATO EMERGENCIAL DE
CONCESSÃO para execução e exploração do SERVIÇO FUNERÁRIO DE MOGI DAS
CRUZES, consoante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Objeto da Concessão
Obriga-se a CONCESSIONÁRIA, na forma deste Instrumento, a prestar ao
1.
CONCEDENTE, o Serviço Funerário Municipal de Mogi das Cruzes, o qual compreende:
I - Fabricação, aquisição e fornecimento de caixões e urnas mortuárias
para pessoas falecidas no Município de Mogi das Cruzes;
II - Remoção dos mortos, salvo nos casos em que esta deva ser processada
pelos serviços de polícia;
III -

Transporte de flores nos cortejos fúnebres;

IV -

Instalação e ornamentação de câmaras mortuárias;

-

Fornecimento de todos os artigos próprios da atividade funerária,

bem como de aparelhos de ozona quando indispensável;

Av. Vereador Narciso Vague Guimarães. 277. Centro Cívico, CEP 08780-900 - Tel.: 4798-5032
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Cortejo e transporte fúnebre, observadas as exigências legais, por
ruas e estradas de rodagem do Município de Mogi das Cruzes para
outro;

VII - Providências junto aos Cartórios de Registro Civil e Cemitérios,
divulgação do falecimento, assistência à família enlutada e outros
serviços correlatas;
VIII - Colaboração direta com as autoridades públicas administrativas e
policiais, em casos de acidentes, tragédias e qualquer calamidade pública,
que resulte em morte de pessoas.
Além dos serviços obrigatórios acima referidos, a CONCESSIONÁRIA poderá
1.1
executar outras atividades de serviço ou de comércio, desde que vinculadas à principal
finalidade da concessão.
1.2
A CONCESSIONÁRIA prestará os Serviços Funerários visados nos seguintes
imóveis: o Cemitério situado à Rua São Vicente de Paulo, 145, Distrito de Braz Cubas,
nesta cidade, constituído de uma área de terreno de 1.741,83m2 e edificações nela implantadas
com 277,37m2; e o Cemitério situado na Av. Antônio do Nascimento Costa, n° 51, nesta
cidade, com 2.599,43 ni2, e edificações nela implantadas com 534,20 m2; em ambos de forma
gratuita, cuja outorga do direito real de uso sobre os mesmos será formalizada nos termos do
artigo 60 "parte final", da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações posteriores nela
introduzidas.
1.2,1 "Sem prejuízo, fica estabelecido que a contratada poderá, também, utilizar os
demais velórios do Município, sempre que necessário, especialmente em face 'as
circunstâncias da ocasião. Todas essas providências, visam um serviço de qualidade, de modo
a atender as necessidades dos Munícipes, de forma correta e eficaz."
1.3
Fica vedado à CONCESSIONÁRIA, ceder ou transferir, no todo ou em parte, a
concessão de que trata esta lei, sem prévia e formal anuência do CONCEDENTE.
São privativos da CONCESSIONÁRIA os serviços relacionados na Cláusula
1.4
Primeira, quanto aos óbitos ocorridos na área territorial do Município de Mogi das Cruzes.
1.4.1 Fica facultada a utilização dos serviços de funerárias de outras localidades
ainda que o óbito ocorra no perímetro territorial do Município de Mogi das Cruzes,
quando o velório, sepultamento e demais serviços funerários venham ser prestados em
outro Município. Nesse caso, a remoção do corpo deverá ser acompanhada pela
documentação necessária e por guia expedida pela CONCESSIONÁRIA responsável,
mediante recolhimento da tarifa afixada pelo CONCEDENTE.
1.4.2 As funerárias de outras localidades poderão realizar sepultamentos no
Município de Mogi das Cruzes, desde que o óbito tenha ocorrido fora de seus limites
territoriais. Nesse caso, todo e qualquer serviço constante da relação específica a que
se refere Cláusula Primeira deste contrato, que venha a ser executado dentro da área
Av. Vereador Narciso Vague Guimarães, 277. Centro Civico, CEP 08780-900 - 'ret.: 4798-6779
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territorial do Município de Mogi das Cruzes, ficará sujeito ao recolhimento da
respectiva tarifa em favor da CONCESSIONÁRIA responsável.
CLÁUSULA SEGUNDA - Prazo de Vigência da Concessão
2.1
O prazo de vigência da concessão, contado a partir da assinatura deste contrato, será
de 180 (cento e oitenta) dias, ou até a conclusão do certame lieitatório, o que ocorrer
primeiro.
CLÁUSULA TERCEIRA Remuneração Mensal o-

• -

3.1
A remuneração mensal da concessão ora outorgada corresponderá ao valor de
UFMs (
Unidades Fiscais do Município).
3.2
A remuneração de que trata o subitem acima será recolhida aos cofres da Fazenda
Pública Municipal até o dia 10 (dez) de cada mês subseqüente ao faturamento da receita bruta,
em guia própria fornecida pela Secretaria Municipal de Finanças.
3.3
Os preços públicos, por força do que dispõe a Lei n° 9.069/95, não sofrerão reajuste
por doze meses. Após decorrido este prazo e mediante análise das planilhas de preços, estes
poderão ser reajustados com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatísticas — IPCA do IBGE.
CLÁUSULA QUARTA - Serviço Adequado
4.1
A CONCESSIONÁRIA deverá prestar serviço adequado ao pleno atendimento dos
usuários, conforme estabelecido na Lei Municipal n° 7.619, de 27 dc outubro de 2020, nas
normas pertinentes e neste contrato de concessão.
4.2
O Serviço adequado é o que satisfaz as condições de pontualidade, regularidade,
continuidade, segurança, eficiência, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade dos
preços públicos.
A modicidade dos preços públicos a que refere o item acima será aferível por meio de
4.3
análise e confirmação dos elementos da planilha de custos que a CONCESSIONÁRIA
deverá fornecer nos termos do artigo 37 da Lei n° 7.619/2020.
4.4
Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de
emergência ou após prévio expresso aviso ao CONCEDENTE, quando:
4.4.1 - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações;
4.4.2 - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade
CLÁUSULA QUINTA - Direitos e Obrigações dos Usuários

5.1

São direitos e obrigações dos usuários, afora outros que por lei couber:
Av. Vereador Narciso Vague Guimarães, 277, Centro Cívico, CEP 08780-900 - Tel.: 4798-6779
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5.1.1

receber serviço adequado;

5.1.2 receber do CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA informações para
defesa de seus interesses individuais e coletivos;
5.1.3 ter plena liberdade de escolha para contratar os serviços da
CONCESSIONÁRIA de sua preferência, não podendo ser cerceado em seu livre
arbítrio por nenhum artifício ou pacto alheio à sua vontade;
5.1.4 levar ao conhecimento do CONCEDENTE as irregularidades de que tenha
conhecimento, referentes ao serviço prestado;
5.1.5 ser o corpo transportado com pontualidade, segurança e higiene;
5.1.6 ser atendido com urbanidade pelos prepostos da CONCESSIONÁRIA e pelos
agentes do CONCEDENTE;
5.1.7 receber da CONCESSIONÁRIA informações a respeito das características
dos serviços, tais como horários, tempo de percurso, localidades atendidas, preço da
tarifa e outras relacionadas com os serviços;
5.1.8 comunicar às autoridades competentes as irregularidades e os atos ilícitos
praticados pela CONCESSIONÁRIA na prestação dos serviços;
5.1.9 demais direitos definidos nas normas de defesa do consumidor;
5.1.10 direitos constantes na legislação federal sobre concessões de serviços públicos;
5.1.11 os previstos no
CONCESSIONÁRIA.

contrato

firmado

entre

o

CONCEDENTE

c

a

CLÁUSULA SEXTA - Encargos do CONCEDENTE
6.1

São encargos do CONCEDENTE, afora outros:
6.1.2 baixar normas complementares, no que for necessário ao fiel cumprimento do
objeto deste contrato;
6.1.3 aplicar as penalidades legais, regulamentares e contratuais;
6.1.4 intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos neste contrato;
6.1.5 extinguir a concessão, nos casos previstos na Lei Municipal n° 7.619, de 27 de
outubro de 2020, e neste contrato;
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6.1.6 homologar reajuste e proceder à revisão da tarifa na forma prevista, das normas
pertinentes e do contrato;
6.1.7 cumprir e fazer cumprir as disposições legais ao Serviço Funerário Municipal e
as cláusulas contratuais da concessão;
6.1.8 zelar pela boa qualidade do Serviço Funerário Municipal receber, apurar c
solucionar queixas e reclamações dos usuários, que serão cientificados, em até 30
(trinta) dias, das providências tomadas;
6.1.9 estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação e conservação
do meio ambiente;
6.1.10 coordenar e fiscalizar a operação, a administração e expansão do Serviço
Funerário Municipal;
6.1.11 coordenar, supervisionar e fiscalizar as operações da CONCESSIONÁRIA do
Serviço Funerário Municipal.
6.2
No exercício da fiscalização, o CONCEDENTE terá acesso aos dados relativos à
administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos c financeiros da
CONCESSIONÁRIA.
CLÁUSULA SÉTIMA - Obrigações da CONCESSIONÁRIA
de
exclusiva
conta
Constituem
obrigações
7.1
couber:
afora
outros
que
por
lei
CONCESSIONÁRIA,

e

responsabilidade

da

7.1.1 recolher mensalmente aos cofres municipais os valores das remunerações, bem
como de eventuais tributos incidentes sobre suas atividades, tudo impreterivelmente
até o 5° (quinto) dia útil de cada mês;
7.1.2 manter em serviço, carros fúnebres com até 5 (cinco) anos de fabricação e em
perfeitas condições e em número suficiente para atendimento do serviço;
7.1.3 fornecer, gratuitamente, na forma do disposto no artigo 197 da Lei Orgânica do
Município de Mogi das Cruzes, caixões mortuários, serviços funerários populares,
inclusive o uso dos velórios, para sepultamento de indigentes, pessoas pobres ou
carentes, assim consideradas pelo CONCEDENTE, e constante contrato;
7.1.4 manter no Serviço Funerário Municipal, livros de reclamações, devidamente
formalizados, à disposição da população e dos Poderes Públicos;
7.1.5 responsabilizar-se pelo transporte, dentro do perímetro urbano do Município de
Mogi das Cruzes e às respectivas necrópoles, dos corpos de todos os indigentes, nas
condições estabelecidas no subitem 7.1.3;
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7.1.6 dispor, para fornecimento gratuito a indigentes e pessoas pobres e carentes,
bem como para venda, caixões mortuários populares;
7.1.7 manter em local visível do estabelecimento tabela das tarifas dos serviços bem
como, de preços dos produtos comercializados;
7.1.8 não negar aos requerentes a prestação de serviços de categoria inferior que
estejam tabelados, sob pena de, prestando de categoria superior, não poderem cobrar
senão as tarifas da categoria inferior;
7.1.9 apresentar aos requerentes o catálogo das umas, por ocasião da solicitação dos
serviços;
7.1.10 atender a todas as demais exigências que forem estabelecidas pelo
CONCEDENTE, objetivando a perfeição do serviço e o melhor atendimento da
população.
7.2

São ainda obrigações da CONCESSIONÁRIA:
7.2.1 prestar serviço funerário adequado, na forma prevista nesta lei, nas normas
técnicas aplicáveis e nos contratos, de forma ininterrupta;
7.2.2

manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão;

7.2.3 prestar contas da gestão do Serviço Funerário ao CONCEDENTE e aos
usuários, nos termos definidos nos contratos;
7.2.4 cumprir e fazer cumprir as normas do Serviço Funerário Municipal e as
cláusulas contratuais das concessões;
7.2.5 permitir aos encarregados da fiscalização, livre acesso em qualquer época, às
obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do Serviço Funerário Municipal;
7.2.6 manter os bens vinculados à prestação dos serviços em perfeito estado de
conservação, limpeza, higiene e uso imediato, contratando seguro que reponha seus
reais valores em casos de furtos, roubo, destruição por fogo, raio ou qualquer outra
calamidade pública, bem como, em casos de eventuais danos que prejudiquem seu
funcionamento ou utilização;
7.2.7 captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do
Serviço Funerário Municipal;
7.2.8 empregar pessoal habilitado e material adequado na prestação dos serviços,
aprovados pelo CONCEDENTE;
7.3

Para os efeitos deste item, consideram-se:
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73.1 indigente - os falecidos no Município de Mogi das Cruzes, cujos corpos não
forem reclamados;
73.2 pessoa pobre ou carente - aquela cuja família se encontre em situação
financeira precária, que a impossibilite de arcar com as despesas do funeral tipo
popular, sem prejuízo da própria subsistência familiar, devidamente atestada pela
Secretaria Municipal de Cidadania e Ação Social ou por Autoridade Policial
competente.
CLÁUSULA OITAVA - Direitos dos Portadores de Deficiência
A CONCESSIONÁRIA fica obrigada a manter à disposição dos portadores dc
8.1
deficiência física, pelo menos, 2 (duas) cadeiras de rodas nas dependências de cada um dos
velórios municipais.
8.1.2 Serão mantidos avisos da disponibilidade das cadeiras para deficientes físicos,
em local visível dos velórios.
8.2
A CONCESSIONÁRIA, se necessário, providenciará, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias da assinatura do contrato, as adaptações estruturais necessárias nos prédios dos
velórios a fim de possibilitar e facilitar a locomoção de deficientes físicos.
CLÁUSULA NONA - Extinção da Concessão
9.1

Extingue-se a concessão:
9.1.1 advento do termo final previsto no contrato;
9.1.2

encampação;

9.1.3 caducidade;
9.1.4

rescisão;

9.1.5 anulação;
9.1.6 falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA e falecimento ou incapacidade
do titular, no caso de empresa individual.
9.2
Extinta a concessão, retoma o CONCEDENTE todos os bens reversíveis, quando
houver, direitos e privilégios transferidos à CONCESSIONÁRIA, conforme previsto neste
contrato.
Extinta a concessão, haverá a imediata assunção do serviço pelo CONCEDENTE,
9.3
procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessárias.
9.4
A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pelo
CONCEDENTE, de todos os bens reversíveis, quando houver.
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9.5
Nos casos previstos nos subitens 9.1.1 e 9.1.2, a CONCEDENTE, antecipando-se à
extinção da concessão, procederá aos levantamentos e avaliações necessários à determinação
dos montantes da indenização que será devida à CONCESSIONÁRIA, na forma dos subitens
9.6 e 9.7 deste contrato.
9.6
A reversão decorrente do advento do termo final previsto nos contratos, far-se-á com a
indenização das parcelas de investimentos vinculados a bens reversíveis, quando houverem,
ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados, estritamente, com o
objetivo de garantir a implantação, continuidade e atualidade do serviço concedido.
9.7
Considera-se encampação a retomada do serviço pelo CONCEDENTE durante o
prazo de concessão, por motivos de interesse público, mediante lei autorizativa especifica, a
qual somente poderá se efetivar com a prévia indenização dos investimentos realizados,
inclusive em obras de manutenção, bens e instalações, ainda não amortizados ou depreciados,
que tenham sido efetuados para o cumprimento do contrato de concessão, deduzidos os ônus
financeiros remanescentes.
9.8
A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do CONCEDENTE, a
declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as
disposições deste artigo e as normas convencionais entre as partes.
9.8.1 A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo CONCEDENTE
quando:
9.8.1.1 o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente,
tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidos da qualidade
do serviço;
9.8.1.2 a CONCESSIONÁRIA descumprir cláusulas contratuais ou
disposições legais e regulamentares concernentes à concessão;
9.8.1.3 a CONCESSIONÁRIA paralisar o serviço ou concorrerem para
tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou de força maior;
9.8.1.4 a CONCESSIONÁRIA perder as condições econômicas, técnicas
ou operacionais, para manter a adequada prestação do serviço concedido;
9.8.1.5 a CONCESSIONÁRIA não cumprir as penalidades impostas por
infrações, nos devidos prazos;
9.8.1.6 a CONCESSIONÁRIA não atender à
CONCEDENTE, no sentido de regularizar a prestação do serviço.

intimação

da

A declaração de caducidade da concessão deverá ser precedida de verificação da
9.9
inadimplência da CONCESSIONÁRIA em processo administrativo, assegurado o direito de
ampla defesa.
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9.10 Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicado à
CONCESSIONÁRIA, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos no subitem
9.8.1, dando-lhes um prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o
enquadramento, nos termos contratuais.
9.11 Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será
declarada por decreto do Poder Executivo independente de indenização prévia, calculada no
decurso do processo.
9.12 A indenização de que trata o subitem 9.11 será devida na forma do subitem 9.6 e será
calculada com os procedimentos a serem estabelecidos em contrato, descontado o valor das
multas contratuais e dos danos causados pela CONCESSIONÁRIA.
9.13 Declarada a caducidade, não resultará para o CONCEDENTE qualquer espécie de
responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros
ou com empregados da CONCESSIONÁRIA.
CLÁUSULA DÉCIMA - Veículos da CONCESSIONÁRIA
10.1 Os veículos deverão, obrigatoriamente, ser aprovados em vistoria anual, pela
Secretaria Municipal de Transportes, e satisfazerem as seguintes exigências:
10.1.2 ter no máximo 5 (cinco) anos de fabricação;
10.1.3 estar em excelentes condições de uso, nas partes mecânica, elétrica e de
estética;
10.1.4 a pintura deverá ser uniforme em todo o veículo;
10.1.5 conter nas portas dianteiras a denominação CONCESSIONÁRIA;
10.1.6 estar sempre limpos e conservados, dentro da mais perfeita higiene e
segurança;
10.1.7 ser licenciados no Município de Mogi das Cruzes.
10.2 Os coches fúnebres não poderão executar atividades estranhas àquelas para as quais
foram designadas.
10.3 O coche, quando estiver transportando ataúdes no perímetro urbano, deverá manter
velocidade máxima de 40 (quarenta) quilômetros por hora.
10.4 Os veículos não poderão permanecer estacionados próximos a hospitais ou casas de
saúde, num raio de 200m (duzentos metros).
Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 277. Centro Cívico, CEP 08780-900 - Tel.: 4798-6779
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Certidões de Óbito, Notas Fiscais e
Pagamentos à CONCESSIONÁRIA
11.1 Por ocasião do sepultamento, é obrigatória a entrega da Certidão de Óbito e da Nota
Fiscal na portaria do Cemitério.
11.1.1 As Notas Fiscais deverão discriminar os serviços funerários prestados, o tipo
de urna e serviços executados, com os respectivos valores, nome do sepultado c do
responsável pelo sepultamento, com seus endereços.
11.1.2 Ao levantar os dados para o preenchimento da Certidão de Óbito, os
empregados da CONCESSIONÁRIA deverão observar as exigências contidas na Lei
dos Registros Públicos.
11.2 Os pagamentos à CONCESSIONÁRIA serão feitos no ato da contratação dos
funerais, quando será extraída Nota Fiscal com as especificações a que se refere o subitem
11.1.
11.3 A CONCESSIONÁRIA organizará, para aprovação prévia do CONCEDENTE., as
tabelas onde serão definidas as classes, padrões, tipos de caixões e urnas, paramentos, espécie
de transporte, serviços auxiliares e afins, assim como os respectivos preços públicos.
11.3.1 Quando as despesas de funeral forem de responsabilidade de entidades de
previdência ou assistência social, ou ainda de convênios e autoridade pública, poderão
ser glosadas para pagamento futuro, nunca superior a 30 (trinta) dias, mediante
assinatura de documento hábil e de conformidade com os entendimentos prévios entre
os interessados.
11.3.2 É permitida a oferta pela CONCESSIONÁRIA de planos funerários
obedecidas as normas federais e estaduais pela captação de poupança, podendo o
CONCEDENTE criar outras normas sobre tais planos e sua venda no Município de
Mogi das Cruzes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fiscalização do Serviço Funerário
12.1 A fiscalização do Serviço Funerário Municipal caberá, no que couber, às Secretarias
Municipais de Obras, de Serviços Urbanos, de Finanças, de Governo e ao Departamento de
Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Penalidades
13.1 O descumprimento de quaisquer cláusulas deste instrumento contratual que vier a ser
celebrado entre as partes, sujeitará a CONCESSIONÁRIA às penalidades elencadas no
artigo 77 e seguintes, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações,
desde que tipificadas as condutas nelas previstas, observadas, quanto às multas, as disposições
do Decreto Municipal n° 6.758/06 e suas posteriores alterações.
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13.2 As penalidades a que se refere o subitem anterior não impedem que o
CONCEDENTE rescinda unilateralmente este contrato e aplique outras sanções previstas na
legislação vigente.
13.3 As multas serão descontadas dos pagamentos ou Garantia de Execução do Contrato,
ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.
13.4 Pela inexecução total ou parcial do Contrato o CONCEDENTE poderá ainda,
garantida prévia defesa, aplicar à CONCESSIONÁRIA as sanções previstas nos artigos 87 e
88 da Lei Federal n° 8.666/93 com suas alterações.
13.5 O não cumprimento total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão,
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, além das sanções
previstas no Contrato, na forma do artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93 com suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Normas Técnicas
14.1 Os serviços objeto do contrato serão executados de conformidade com as Normas
Técnicas da ABNT e, no que couber, de conformidade com as disposições legais e
regulamentares em vigor, especialmente as normas relacionadas com execução, fiscalização,
fornecimento, aceitação, penalidades, rescisão de contratos, pagamentos, medição de serviços
e normas técnicas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Responsabilidade
15.1 Responderá a CONCESSIONÁRIA, na forma da legislação vigente, pela boa
execução integral dos serviços objeto deste Contrato, por sua eficiência, bem como pelos
eventuais danos ou imperfeições que venham a ser verificados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Correção de Falhas
16.1 A CONCESSIONÁRIA obriga-se a prestar sem ônus para ao CONCEDENTE,
todos os serviços necessários à correção de falhas ou imperfeições verificadas nos serviços
objeto deste Contrato, sempre que a ela imputáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Esclarecimentos Técnicos
17.1 Tanto durante quanto após o término deste Contrato, a CONCESSINÁRIA se obriga
a prestar ao CONCEDENTE, sem ônus para esta, esclarecimentos técnicos, interpretações e
informações sobre assuntos relacionados com trabalhos executados por força deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Descumprimento de Cláusulas Contratuais
18.1 O descumprimento de quaisquer cláusulas do instrumento contratual celebrado entre
as partes, sujeitará a CONCESSIONÁRIA às penalidades previstas na Lei Federal n.°
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8.666/93, com suas alterações, observadas quanto às multas, as disposições do Decreto
Municipal n° 6.758/06 e suas posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Foro
19.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Mogi das Cruzes, para o deslinde de todas as
questões oriundas do presente Contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - Valor do Contrato
20.1 Dá-se ao presente Contrato de Concessão o valor correspondente a
(cinquenta Unidades Fiscais do Município) mensais, nesta data equivalente a RS
), para todos os fins de direito.

UFMs

E, por estarem certos e ajustados, foi lavrado este instrumento em 2 (duas) vias de
igual teor e forma, digitadas apenas no anverso, assinada a última folha e rubricadas as
anteriores, ficando uma via com o CONCEDENTE e a outra com a CONCESSIONÁRIA,
tudo na presença das duas testemunhas abaixo, para que surta todos os efeitos legais.
Registrado, nesta data, na Secretaria Municipal de Governo.
PREFEITURA DE IVIOGI DAS CRUZES,

de abril de 2021.

FRANCISCO CARDOSO DE CAMARGO FILHO
Secretário de Governo

(Contratada)
TESTEMUNHAS:
Gustavo Navarro Marafon
RG
50.605.635-1
CPF 449.496.618-50

Marcelo Prestes Soares
RG 4.956.410-4
CPF 016.681.169-60
SCor
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
Contratos ou Atos Jurídicos Análogos

Contratante: Município de Mogi das Cruzes
Contratada.
Contrato n°: .../2020
Objeto: Execução e exploração do serviço funerário municipal de Mogi das Cruzes.

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na
Resolução n° 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado.
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código
de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço — residencial ou eletrônico — ou telefones de contato
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
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Mogi das Cruzes, .... de abril de 2021.

Responsáveis que Assinaram o Ajuste:
Pelo CONTRATANTE:
rNome
Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo
Cargo
223.413.588-53
CPF
' Data de
nascimento
Endereço
E-mail
pessoal
institucional
ai 1)
Telefone

Assinatura:

Pela CONTRATADA:
Nome
[
Proprietário
! Cargo
CPF
! Data de
; nascimento
1
1 Endereço
E-mail
,. institucional 1
1 Telefone

1
4

1

RG-1-

.1
r

1 pessoal 1
1.

Assinatura:

Av. Vereador Narciso Vague Guimarães, 277, Centro Cívico, CEP 08780-900 - Tel.: 4798-6779
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Quantidade I
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2.08.33.0005-4

1,000

Valor Unitário

Valor Estimado
0,00

0,0000

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE CONCESSÃO PARA EXECUÇÃO E EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO DE MOGI DAS
CRUZES
concessão de funerária
Estimativa de Custo Total

0,00

1 Elemento da Despesa 33903900 /67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Dotação 2021 - 101 Vinculo: 01.110.0000
Classif. Funcional: 041220040 2108

Observação e ou Exigencias Mínimas
Fonte de Recursos/Convénio

Aplicação do Material
Concessão de funerárias ao Município
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ERRATA - TERMO DE REFERÊNCIA
Processo n° 12.315/2021

1. DA RETIFICAÇÃO RELATIVA AO LOCAL
SERVIÇOS OU DO FORNECIMENTO DE BENS

DE

EXECUÇÃO

DOS

Onde se lê, no item 4, "Do Local de Execução dos Serviços ou do Fornecimento de
Bens":
"...o Cemitério situado à Rua São Vicente de Paulo, 145, Distrito de Braz
Cubas, nesta cidade, constituído de uma área de terreno de 1.741,83m2 e
edificações nela implantadas com 277,37m2; e o Cemitério situado na Av.
Antônio do Nascimento Costa, n° 51, nesta cidade, com 2.599,43 m2, e
edificações nela implantadas com 534,20 m2; em ambos de forma gratuita, cuja
outorga do direito real de uso sobre os mesmos será formalizada nos termos do
artigo 60 "parte final", da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações
posteriores nela introduzidas",
Passa-se a ler:
"...o Velório situado à Rua São Vicente de Paulo, 145, Distrito de Braz
Cubas, nesta cidade, constituído de uma área de terreno de 1.741,83m2 e
edificações nela implantadas com 277,37m2; e o Velório situado na Av.
Antônio do Nascimento Costa, n" 51, nesta cidade, com 2.599,43 m2, e
edificações nela implantadas com 534,20 m2; em ambos de forma gratuita, cuja
outorga do direito real de uso sobre os mesmos será formalizada nos termos do
artigo 60 "parte final", da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações
posteriores nela introduzidas".

feitura de Mogi d

Cruzes, 19 de maio de 2021.

FRANCISCO CARDOSO DE CAM RGO FILHO
Secretário de Governo
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RES: Contratação Emergencial - Serviços Funerários Mogi das Cruzes

De: Contas a Pagar - Assibraff <consapagar@assibraff.00m.br>
Assunto : RES: Contratação Ernergencial - Serviços Funerários Mogi das Cruzes
Para : 'Acacio - Gestão/PMMC' <acacio.gesMotprnrinc.com.br>

sex, 21 de mal de 2021 16:35
02 anexos

1

Cc : 'Eric Welson de Andrade, Gestão PMMC <erlc.gestao;Opmmc.com.br>
Prezado Acacio,
Segue em anexo proposta referente a contratação emergencial de Concessão de Mogi das Cruzes.
Solic to por oentileza a confirmação de recebimento deste e-mail.
Muito Obrigada.
Atenciosamente

Gisele Ferreira
Analista Financeiro
Te! 11 4 728-5233 — Ramal 4547
www.assibraff.com.br

De: Acacio - Gestão/PMMC [mailto:acacio.gestao@pmmc.com.br)
Enviada em: segunda-feira, 17 de maio de 2021 09:39
Para: contasapagar@assibraff.com.br
cc: Eric Welson de Andrade, Gestão PMMC
Assunto: Contratação Emerge ncial - Serviços Funerários Mogi das Cruzes
8orn dia.
Solicitamos a apresentação do PROPOSTA, visando a CONTRATAÇÃO EmERGENCIAL DE CONCESSÃO PARA EXECUÇÃO E
EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO DE MOGI DAS CRUZES, conformo as especificações e condições constantes no Termo
de Referência anexo.
Salientamos que na proposta deverão constar:
- Valor da Oferta de Remuneração Mensal (valor mínimo 173 LIF:V1s).
- Percentual oferecido para desconto no funoral tipo popular, com base no Decreto Municipal e° 18.051/19. alterado pelo Decreto
Municipal n°19.174/20;
- Percentual oferecido para desconto no funeral tipo luxo, com base no Decreto Municipal n° 18.051/19, alterado pelo Decreto
Municipal n` 19.174/23.
- Percentual oferecido para desconto no funeral tipo super-Luxo, com base no Decreto Municipal n° 18.051/19, alterado pe40
Decreto Municipal n° 19.174/20.
Valor da UFM 2021: RS 187,51
Desde já, agradecemos a atenção.

Acacio Alves Filho

Departamento de Gestão de Bens e Serviços
Secretaria Municipal de Gestão Pública

Prefeitura de Mogi das Cruzes
Tel.: (11) 4798-5108

https://mail.mogidascruzes.sp.gov.bríbiprintmessage?id=293118av--America/Bahia
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À Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes

Assibraff — Assistência Brasileira de Atendimento Funeral à Família (CNPJ n.
00.890.710001-01 — situada a Rua Juvenal Ribas de Melo, n. 21, Bairro Monte
Líbano - Município de Mogi das Cruzes)

Acusamos o recebimento da solicitação de proposta, visando a contratação
emergencial de empresa para a execução do serviço funerário municipal, a ser
realizado nos velórios situados à Rua São Vicente de Paulo, n. 145, distrito de
Brás Cubas e, também na Avenida Antônio do Nascimento Costa, n. 51, bairro
Parque Monte Líbano, ambos no Município de Mogi das Cruzes/SP.
Em assim sendo, manifestamos o interesse na prestação do serviço
para o qual estamos devidamente habilitados, já que atuamos nessa área há mais
de 25 anos.
Posto isso, cumpre a apresentação da proposta, consoante segue:
1) Valor da oferta de remuneração mensal: 275 UFMs
2) Percentual ofertado para desconto do funeral tipo popular, nos
termos da legislação municipal: 95% sobre o valor estabelecido
no decreto municipal n. 19.174/20)

P.
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3) Percentual ofertado para desconto do funeral tipo luxo: 73%
sobre o valor estabelecido no decreto municipal n. 19.174/20)
4) Percentual ofertado para desconto no funeral tipo super-luxo:
53% sobre o valor estabelecido no decreto municipal n.
19.174/20)
5) Ademais, a empresa fornecerá gratuitamente até 2 (duas) urnas
mensais do tipo especial padrão G, medindo externamente
1,98m de comprimento x 73 cm de largura x 39 cm de altura e
internamente 1,92 m de comprimento x 64 cm de largura e 38
de altura, para cada um dos três planos mencionados acima.

Posto isso, aguardamos o chamamento para as necessárias
providências, em caráter emergencial, em sendo o caso da efetiva contratação.
Agradecemos a oportunidade para a execução de um serviço eficaz,
nos moldes requisitados pela Municipalidade.

Mogi das Cruzes, 20 de maio de 2021.

Assibraff — Assistência BraS! eira e tncflTTTeno Funeral à Família
Edson Francisco da Costa - RG n. 3.931.765-1

Ru, Juveuoi Riba; de Mello, 112 21, Purgto Monte libano. Mos; (lila Cruzes — SP CEP.. 037W-37C Ft:~ (11) 4723-5233
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Re: Contratação Emergencial - Serviços Funerários Mogi das Cruzes

De: Freitas <agenordefreitas@gmail.corn>

sex, 21 de mai de 2021 17:20

Assunto : Re: Contratação Emeraencial - Serviços Funerários Mogi das Cruzes

anexo

Para : Acacio - Gestão/PMMC <acacio.gestao@prnmc.cem.br>

Em resposta à sua solicitação, segue anexo a nossa proposta de
preços, visando a Contratação Emergencial de Concessão para
Execução e Exploração do Serviço Funerário de Mogi das Cruzes.
Atenciosamente.
De Biritiba Mirim, para,
Mogi das Cruzes, 21 de maio de 2021.

Funerária Ageplan

Agenor de Freitas Filho - titular
RG: 24.318.200-4
CPF: 179.156.408-95
Em seg., 17 de mai. de 2021 às 09:32, Acacio - Gestão/PMMC <acacio.gestaoppmmc.com.br> escreveu:

Bom dia.
Solicitamos a apresentação de PROPOSTA, visando a CONTRATAÇÃO
EMERGENCIAL DE CONCESSÃO PARA EXECUÇÃO E EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO
FUNERÁRIO DE MOGI DAS CRUZES, conforme as especificações e condições
constantes no Termo de Referência anexo.
Salientamos que na proposta deverão constar:
- valor

da

Oferta de Remuneração Mensal

(valor mínimo 173 UFMs);

para desconto no funeral tipo popular, COM base no Decreto Municipal n°
18.051/19, alterado pelo Decreto Municipal n° 19.174/20;
- Percentual Oferecido

para desconto no funeral tipo luxo, COM base no Decreto Municipal n°
18.051/19, alterado pelo Decreto Municipal n° 19.174/20;

- Percentual Oferecido

para desconto no funeral tipo super-luxo, COM base no Decreto Municipal
n° 18.051/19, alterado pelo Decreto Municipal n° 19.174/20.
- Percentual Oferecido

Valor da UFM 2021: R$ 187,51
Desde já, agradecemos a atenção.

Acacio Alves Filho
Departamento de Gestão de Bens e Serviços
Secretaria Municipal de Gestão Pública
blips://mail.mogidascruzes.sp.gov.to/h/printmessage?id=293128,12=ArnericalBaha

112

AGEPLANoe
FUNERÁRIA
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Ao Município de Mogi das Cruzes-SP.

AGENOR DE FREITAS FILHO — EPP, (nome
fantasia: FUNERÁRIA AGEPLAN), firma individual, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNRI/MF sob n° 00.648.096/0001-07, com sede na Rua. Eng° Abílio de Melo
Pinto, n° 108 — Centro, na cidade de Biritiba Mirim-SP, por seu titular que a esta
subscreve, em resposta à solicitação de proposta acerca da contratação emergencial,
visando a realização de serviço funerário nos velórios da Rua. São Vicente de Paulo, n°
145, Distrito de Brás Cubas, e na Av. Antônio do Nascimento Costa, n" 51 — Mogi das
Cruzes, vimos demonstrar o nosso interesse na execução dos serviços propostos.

Segue abaixo a nossa proposta, nos seguintes termos:
a) Valor da oferta de remuneração mensal: 176 UFMs.
b) Percentual ofertado para desconto do funeral tipo popular: 6% (seis por cento),
equivalente a R$ 844,76 (oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis
centavos).
c) Percentual ofertado para desconto do funeral tipo luxo: 6% (seis por 'cento),
equivalente a R$ L600,08 (hum mil, seiscentos reais e oito centavos).
d) Percentual ofertado para desconto no funeral tipo super-luxo: 4% (quatro por
cento), equivalente a R$ 2.828,39 (dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta e
nove centavos).

Ficamos no aguardo do devido retomo.
Atenciosamente.
De Biritiba Mirim, para
Mogi das Cruzes, 21 de maio çie 2021.
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Âge-ii-or de Freies Filho — EPP
Agenor de Freitas Filho — CPF: 179.156.408-95

Zimbra

27/05/2021
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Re: Contratação Emergencial - Serviços Funerários Mogi das Cruzes

De Reginaldo Solucard <reginaldo@solucard.com.br>
Assunto: Re: Contratação Emergencial - Serviços Funerários Mogi das Cruzes

•••

,•••

nua, 26 de mal de 2021 17:16
013 anexos

Para : acacio gestao <acac.m.gestao@pmmc.com.br>
Cc : Luciano Panhozzi <luciano sistemaprever.com.br>, Reginaldo Solucard
<regnaldWi,soiticard.com.br>
Ao
Departamento de Gestão de Bens e Serviços
Secretaria Municipal de Gestão Pública
Prefeitura de Mogi das Cruzes
Sr. Acácio Alves Filho
BOa tarde!

A nossa administradora pt±eparou a apresentação da proposta (5~:)
do nosso ciente FUNERÁRIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA.
- CNP3: 48.995.740/0001-31 visando a CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE CONCESSÃO PARA A EXECUÇÃO E EXPLORAÇÃO DO
SERVIÇO FUNERÁRIO DE MOGI DAS CRUZES, conforme as especificações e condições constantes no termo de Referencia enviadas
para os e-maus: funerarrafeerreverrnogi,com.br e funeral prevermogi.com.br bem como, anexairnog a documentação de praxe
(regularidade fiscal e trabalhista).

- Valor da Oferta de Remuneração Mensal (valor mínimo 173 UFMs);
- Percentual oferecido para desconto no funeral tipo popular, com base no Decreto Municipal n° 18.051/19, alterado pelo Decreto
MLn:cipal no 19.174/20:
- Percentual oferecido para desconto no funeral tipo luxo, com base no Decreto Municipal n" 18.051/19, alterado pelo Decreto
Municipal n° 19.174/20:
- Percentual oferecido para desconto no funeral tipo super-luxo, com base no Decreto Municipal ri* 18.051/19, alterado pelo
Decreto Municipal na 19.174/20:
Valor da UFM 2021: RS

187,51

• ":•1,-. "7:."2"ffle_sr.X-P:.-•

--snátf.fir2_;"

Atenc osamente.
Reçinaldo Padovani

Tel.: (14) 3814-4498
Forwarded message ----De: Luciano Panhozzi <luciano0)sisterridprever.com.br>
Date: seg., 17 de mai. de 2022 às 12:01
Subject: Fwd: Contrafação Emergencial - Serviços Funerários Mogi das Cruzes
To: <reginalcloPsolucard.com.br>

. 0 01 .
PREVER
Fnrw>nioei

Luciano Panhozzi
Administrativo - Gestor
luciano@sisternaprever.com.br
(14) 3811.4040

moccnrw.

Zimbra

27/05/2021

Subject: Fwd: Contratação Emergencial - Serviços Funerários Mogi das Cruzes
To: luciano <iocianoãsStemaprever.com.hr>, loripzz doripzztiDgmail ron», lori panhozzi <loriRsistemaprever.com.br>

Sistema Prever - Mogi das Cruzes
Baine Moro
Serviço Funerário
elaine.rnoro prevermogi.conlbr
(11) 4796.3330

Mensagem original
Assunto:Fwd: Contratação Err.ergencial - Servi s Funerários Mogi das Cruzes
Data:17/05/2021 11:18
De:funerai rnogi <funeralanrevermogi.com.hr>
Para:"aaine Moro <elzincynoroPprevermogi.cora.br>

Sistema Prever - Mogi das Cruzes
Serviço Funerário
funeraepreverrnogi.corn.br
(11) 4796.3330

Zimbra

27/05/2021

• Assunto:Contrafação Emergencial - Serviços Funerários Mogi das Cruzes
Data:17/05/2021 09:41
De:Acacio - Gestão/PMMC <acacio.gestao(N?mmç.çom.br>
Para:funerariaQprevermogi.com.br funeralQryrevermogi.corn.br
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Bom dia.
Solicitamos a apresentação de PROPOSTA, visando a CONTRATAÇÃO
EMERGENCIAL DE CONCESSÃO PARA EXECUÇÃO E EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO
FUNERÁRIO DE MOGI DAS CRUZES, conforme as especificações e condições
constantes no Termo de Referência anexo.
Salientamos que na proposta deverão constar:
- Valor

da Oferta de Remuneração Mensal (valor mínimo 173 UFMs);

- Percentual Oferecido para desconto no funeral tipo popular, COM base no Decreto Municipal n°
!I 18.051/19, alterado pelo Decreto Municipal n° 19.174/20;

- Percentual Oferecido para desconto no funeral tipo luxo, com base no Decreto Municipal n°
I 18.051/19, alterado pelo Decreto Municipal n° 19.174/20;
- Percentual Oferecido para desconto no funeral tipo super-luxo, COM base no Decreto Municipal
n° 18.051/19, alterado peio Decreto Municipal n° 19.174/20.
! Valor da UFM 2021: R$ 187,51
Desde já, agradecemos a atenção.
,
Acacio Alves Filho
Departamento de Gestão de Bens e Serviços
Secretaria Municipal de Gestão Pública
I Prefeitura de Mogi das Cruzes
Tel.: (11) 4798-5108
Em relação a este e-mail e anexos
! Este e-mail é confidencial e pode conter informações privilegiadas. Se você não for o
destinatário pretendido ou recebê-lo em erro, você não pode usar, distribuir, divulgar ou
¡copiar nada disso (isso pode ser ilegal), e deve notificar imediatamente e devolvê-lo para nós
em suporte sisterraprever.com.br C destruir todas as cópias. Visualizações e opiniões de indivíduos
I aqui não refletem necessariamente as do Sistema Prever ou qualquer uma de suas
controladas. Este e-mail não constitui uma oferta, aceitação, alteração, renúncia ou outro
acordo vinculativo, a menos que tal intenção esteja claramente indicado no e-mail. Como
! boa prática de computação, você deve conduzir sua própria verificação de vírus. Por favor,
i note que nós podemos monitorar, em conformidade com a legislação aplicável, e-maus que
i recebemos e/ou enviamos.
REGINALDO PADOVANI
Diretor Comercial
CRA-SP: 106.773

(.14 3814-4498

OLUCARd
worw.soiucard.com br
11/sollicarricnnoes

Colabore com o meio ombiente, imprimo somerte o necesseirio.
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PREVsÉk

"PROPOSTA COMERCIAL"

Assisténcia Familiar

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
Departamento de Gestão de Bens e Serviços
Secretaria Municipal de Gestão Pública
Mogi das Cruzes — SP
REF.: Contratação Emergencial — Serviços Funerários Mogi das Cruzes (processo no
12.315/2021)
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OBJETO: prestação do serviço funerário municipal de Mogi das Cruzes conforme o item 1 e
subitens do Termo de Referência
Prezados Senhores:
Funerária Coração de Jesus Ltda., CNPJ 48.995.740/0001-31 interessada no contrato
emergencial conforme o Termo cie Referência/Objeto, apresenta a PROPOSTA COMERCIAL
solicitada através do e-mail acacio.gestao@pmmc.com.br, como Menor Valor da Tarifa os
seguintes percentuais da tabela abaixo:

• - .'

. • -.`"'" .
• ,IF4ó
. DE.SERVIÇO ..

.. ' ' ;
.<

•

'.
i

:-

ibããCi¡Yr6OttitÉb.MQ:
Desconto de 95,00 %

POPULAR

(noventa e cinco por cento)

Desconto de 70,00 %

LUXO

(setenta por cento)
Desconto de 50,00 %

SUPER-LUXO

(cinquenta por cento)

O prazo de validade de nossa Proposta Comercial é de 180 (cento e oitenta) dias.
O valor da outorga de remuneraeão mensal é de R$ 50.815,21 (cinquenta mil, oitocentos e
quinze reais e vinte e um centavos) que é equivalente a 271 UFM.
O valor da UFM 2021 é R$ 187,51.
•••

--N

Funerária Coração de Jesus

Sistcmo

PREVER
Assisténcia Fcmiliar

"PROPOSTA COMERCIAL"

DADOS PARA ELABORAÇÃO DE EVENTUAL CONTRATO:
DA EMPRESA:
Funerária Coração de Jesus Ltda.
Rua Major Matheus, 122 - Vila dos Lavradores - Botucatu - SP - CEP: 18609-083
CNPJ: 48.995.740/0001-31 - Inscrição Estadual: baixada
luciano@sistemaprever.com.br
Telefone: (14) 3811-4040

Luciano Adenir Panhozzi
CPF: 047.725.908-11 -RO: 16.561.185-6
sócio-administrador

Funerária Coração de Jesus

17/05/2021

7
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
,....9
..,, ,..:
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
48.995.740/0001-31
MATRIZ

/
/

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

1, /:

1.

-

DATA
17/0611977
DF ABERTURA

í
NOME EMPRESARIAL
FUNERARIA CORACAO DE JESUS LTDA
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
FUNERAR1A CORACAO DE JESUS

PORTE
DEMAIS

CODico E DESCRIÇÃO CA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL
96.03-3-04 - Serviços de funerárias
CCCIE0 E DESCRIÇÃO Das ATIViDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS
96.03-3-99 -Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente
96.03-3-01 - Gestão e manutenção de cemitérios
87.124-00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio
96.03-3-03 - Serviços de sepultamento
CetlIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDIDA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO
R MAJOR MATHEUS
CEP
18.609-083

NÚMERO
122
84(RROPOiSTRITO
VILA DOS LAVRADORES

ENDEREÇO ELETRONICO

COM.PLEMENTO
............

muNIC; MO
BOTUCATU

ur
SP

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EPR)
.....
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA 1

DAIA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
02/08/2003

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

••••

111111.11.1.

Ir...

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n°1.863. de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 17/05/2021 ás 15:59:15 (data e hora de Brasília).

Página 1/1

1745:202:

75"

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA
CNPJ:
NOME EMPRESARIAL:
CAPITAL SOCIAL:

r1

48.995.740/0001-31
FUNERARIA CORACAO DE JESUS LTDA
R$820.000,00 (Oitocentos e vinte mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
Qualificação:

LUCIANO ADENIR PANHOZZI
49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
Qualificação:

ALINE PANHOZZI
49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
Qualificação:

MURILO PANHOZZI
49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
Qualificação:

LOURIVAL ANTONIO PANHOZZI
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecera uma unidade da RFB.
Emitido no dia 17053021 ás 16:00 (data e hora de 3 rasira).

Consulta Pública ao Cadasp

17;05/2021

Cadastro de Contribuintes de
ICMS - Cadesp

Consulta Pública ao Cadastro
ICMS

Código de controle da consulta: 870bf0c17-63a5-40f2-afd0-50c013ed3309

Estabelecimento
IE: 224.018.054.116

)

CNP3: 48.995.740/0001-31
Nome Empresarial: FUNERARIA CORACAO DE 1E51J5 LIDA
Nome Fantasia:
Natureza Juridica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço
Logradouro: RUA MA) MATNEUS
Complemento:

No: 122

Bairro: V LAVRADOR

CEP: 18.609-630
Município: BOTUCATU

DF: SP

Informações Com . lementares
Data Início de Inatividade: 31/12/1995
Data da situação cadastral: 18/02/2021

Situação Cadastral; Baixado

Posto Fiscal: PF-10 - BAURU

Ocorrência Fiscal: Balza exdos,vamente no Estado
Regime de Apuraç5o:

NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE
APURAÇÃO

Atividade Econômica: SEM CNAE

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes
cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são
oponíveis ã Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com
eles ajustadas.
versdu: 3,99.0
Secretaria da Fazenda do

Estado de São Paulo

'7 7.
-'

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO
Nome: FUNERÁRIA CORACÁO DE JESUS LTDA
CNPJ: 48.995.740/0001-31
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se.à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://1.vww.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:38:23 do dia 04/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/10/2021.
Código de controle da certidão: 3490.0A76.2CA4.69F9
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria da Dívida Ativa
11 c;)
—P

d

1

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Divida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 48.995.740

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Pauto cobrar ou inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Divida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).
Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.

Certidão n°

29671913

Data e hora da emissão

21/05/2021 14:09:09

Validade

30

(TRINTA)

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n°2, de 9 de maio de 2013.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sitio

79

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo
Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo
;
CNPJ /1E: 48.995.740/0001-31

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento
matriz/filial acima identificado.

Certidão n°

21050147412-70

Data e hora da emissão

17/05/2021 16:01:27

Validade

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sitio
www.pfe.fazenda.sp.gov.nr

MUNICIPIO DE BOTUCATU

8

DIVISÃO DA RECEITA
18600-900 - Praça PROF. PEDRO TORRES, 100 CENTRO BOTUCATU SP

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS
Número: 181579/2021

Data Geração: 17/05/2021

Data de Validade: 13/11/2021

Certificamos que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data,
débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressalvando o direito do município de cobrar quaisquer
débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição desta certidão.

Identificação
Inscrição Municipall 45016
Contribuinte FUNERARIA CORACAO DE JESUS LTDA
CNPJ ou CPE 48.995.740/0001-31
•

Endereçd Rua MAJOR MATHEUS, 122
'

Bairrd VILA DOS LAVRADORES Cidade: BOTUCATU Estado: SP

•Endereço de Entrega Rua MAJOR MATHEUS, 122

Data Emissão: 17/05/2021
Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser
verificada na seguinte página da Internet:
http://smarapd.botucatu.sp.gov.br:9999/tow/toginWebje0execobj=ServicocertideoBuscar
Número: 181579/2021
Inscrição: 45016

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento

Certidão Emitida Gratuitamente
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Prefeitura Municipal de Botucatu
Estado de São Paulo
Secreiaria de Governo - Seção de Tribuios Imobiliários
-. 1

CERTIDÃO

CERTIFICO, de conformidade com o pedido protocolado sob n° 14409/2021, em 08

dc abril de 2021, que "FUNERÁRIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA", inscrita no
CNPJ n° 48.995.740/0001-31, NADA DEVE com referência à I.P.T.U., Imposto

Predial Territorial Urbano, até a presente data. Fica, entretanto ressalvado o direito
desta Municipalidade, de cobrar amigável ou judicialmente, os tributos que por
motivos alheios, deixaram de ser cobrados anteriormente, ou os que venham a
incidir p s

•

r.?mente a esta data. Dou Fé. Botucatu, 15 de abril de 2021,
/Raquel Falaguera Menezes Lan.degraf, Chefe da

Seção-Tributos/Imobiliários.
5
roo 5000
Inlobikibrlos
Seçao de

Tributos
RA. 6°91-6

"As certidões expedidas terão prazo de validade por 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua emissão, conforme Lei Complementar n.° 156, de 06 de novembro de 1.996".

R2
Prefeitura Municipal de Botucatu
Estado de São Paulo
e-DECA - Declaração Cadastral Eletrônica
Data de solicitação:

5.;

01/03/2018

10:

18312

Nome ou firma:

FUNERARIA CORAÇÃO DE JESUS LIDA

No Inscrição:

45016

Prestação de serviço9603-3/04 - Serviços de funerárias
CNAE:
Atividade:

2501 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguei de capela; transporte do corpo cadavérico;
fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros
adornos: embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.

Prestação de serviço 9603-3/99 - Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente
CNAE 2:
Atividade 2:

2501 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico;
fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros
adornos; ernbalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.

Prestação de serviço 9603-3/01 - Gestão e manutenção de cemitérios
Cf
3:
Atividade 3:

2504 - Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios.

Prestação de serviço 8712-3/00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicilie
CNAE 4:
Atividade 4:

421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congéneres.

Prestação de serviço 9603-3/03 - Serviços de sepultamento
CNAE 5:
Atividade 5:

2501 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico;
fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros
adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.

Endereço:

RUA MAJOR MATHEUS

Complemento:

Bairro:

CEP:

18.609-630

Email:

PERFORmANCFASSESSORIACONTABIL@IGMAIL.COM

1.E.:

ISENTA

NIRE:

Número:
VILA DOS LAVRADORES

Publicidade:

48.995.740/0001-31
Data 3UCESP:

35.218.782.496
17

No empregados:

Cal:

(14) 3815-1120

Tel:

CNP]:

122

Regime tributário:

02/05/2017

155 Variável(inclusive empresa fora do SNA)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM GERAL, CERIMONIAL FÚNEBRE, COMERCIAI IZAÇÃO DE PLANOS DE CONVÉNIO,
TERCEIRIZAÇÃO DE EQUIPE DE VENDAS, VENDA DE CONVÉNIOS FUNERÁRIOS E A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA O SETOR
Descrição na atividade
FUNERÁRIO COMO AGENCIAMENTO E CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS FUNERÁRIAS PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A
de acordo com a
MUNICiPIOS, VENDA E INTERMEDIAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS
JUCESP ou estatuto: ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ADMINISTRAÇÃO DE SALAS COMERCIAIS E CONSULTÓRIO, LOCAÇÃO DE
AMBULÂNCIA.
Ocorrência
Alteração de sócios ou diret.:

07/05/2017

Histórico de Alteração de sócios ou .t
c ADMITIDO NA SOCIEDADE LOURIVAL ANTONIO PANHOZZI,
diret.:
Histórico da ocorrência:
Esta declaração pertence a estabelecimento:

Dados relativos a pessoa do titular, dos sócios ou diretores
Nome:

LUCIANO ADENIR PANHOZZI

CPF (se for pessoa
física):

047.725.908-11

Endereço:

RUA MAJOR MATHEUS

Complemento:

Bairro;

RG/RNE:

CNP3 (se for pessoa
jurídica):

16.561.185-6
No:

VILA DOS LAVRADORES

122

orne:

ALINE PANHOZZI SPADOTTO

PF (se for pessoa
sica):

308.102.639-58

adereço:

RUA MAIOR MATtIEUS

omplemento:

Bairro:

idade:

BOTUCATU

orne:

MURILO PANHOZZI

PF (se for pessoa
çica):

289.650.988-74

adereço:

RUA MAJOR MATIIEUS

RG/RNE:

CNP./ (se for pessoa
jurídica):

43.502.100-X
No:

122

VILA DOS LAVRADORES
Estado:

SP

RG/RNE:

CEP:

18.609 630

CNP] (se for pessoa
jurídica):

28.130.376-9
No:

omplemento:

Bairro:

idade:

130TUCATU

orne:

LOURIVAL ANTONIO PANHOZZI

PF (se for pessoa
seca):

020.776.618-52

idereço:

RUA MAJOR MATilEUS

122

VILA DOS LAVRADORES
Estado:

SP

RG/ RNE:

CEP:

18.609-630

CNP) (se for pessoa
juridica):

12.603.213-0
N*:

amplemento:

Bairro:

idade:

BOTUCATU

orne:

LUCIANO ADENIR PANHOZZI

-idereco:

RUA MAIOR MATHEUS

2Inplemento:

Bairro:

.dado:

BOTUCATU

122

VILA DOS LAVRADORES
Estado:

SP

CEP:

18.609-630

Dados relativos a pessoa do signatário (titular ou procurador)

21efone:

1438151120

G:

16.561.185-6

No:

IV;

VILA DOS LAVRADORES
SP

Estado:

CEP:

18.605:-630
Celular:

CPF:

047.725.908-11

PERFORMANCEASSESSORIACONTABILiruGMAIL.COM

Dados relativos ao contabilista
MARIA JUDITE SACHES ()RS( DA CRUZ
1 5P155725/0-5

Telefone:

(14; 3815-1120

Cidade:

BOTUATU

Observação da Seção de iSS
:V.
Código de verificado de autenticidade 13548A00938858CA41780C7C603675F97
Data cie hom9lociacão_00/43/ Z018
"A inscrição no Cadastro Mobilióno cio Município tem fins tributárioS e cadastrais c não terá, em hipótese alguma, validade de Alvará de iicença
Localização e Funcionamento."
(Artigo 30. do Decreto 7.869 de 05 de março de 2.009.)
A E-Doca - Declaração Cadastial Eletranica foi instituida pelo Decreto no.9.692 de 17/12/2013.
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CAIXA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

48.995.740/0001-31
Inscrição:
Razão Social:FUNERARIA CORACAO DE JESUS LTDA

Endereço:

RUA MAJOR MATHEUS 122 / VILA DOS LAVRADORES / BOTUCATU / SP /
18609-630

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que,,nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições eiou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:10/04/2021 a 07/08/2021
Certificação Número: 2021041001025899619517
Informação obtida em 17/05/2021 16:06:59
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www_caixa.gov.br

PODER JUDICIAPTO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: FUNERARIA CORACAO DE JESUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.995.740/0001-31 Certidão n': 15860003/2021
Expedição: 17/05/2021, .às 16:06:02
Validade: 12/11/2021 -'180 (cento e oitenta) dias, contados
de sua expedição.

a data

Certifica-se que FUNERARIA CORACAO DE JESUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 48.995.740/0001-31, NÃO 'CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n' 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
iimpapeução IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatária transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

000845142

2110512021
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PODER JUDICIÁRIO

Iene

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

•11114,.../

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS
FOLHA: UI

CERTIDÃO N°: 9061348
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela intemet no sito do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo Capital, no uso de suas atribuições legais,
CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a
20/05/2021, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: ***** ***********
FUNERARIA CORACAO DE JESUS LTDA, CNPJ: 48.995.740/0001-31, conforme indicação
constante do pedido de certidão.******* ******,,,,,....*************************.*.,,,.*.,,****** *****
**•ARRI.•

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi
pesquisado figura corno autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já
cadastrados no sistema informatizado referentes á 'todas as Comarcas/Forós Regionais e Distritais
do Estado de São Paulo.
A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado
SPI n° 22/2019.
Esta Certidão considera os feitos distribuídos na
Grau de Recurso.

l a

Instância, mesmo que estejam em

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A
conferência dos dados pessoais fornecidos pelo peSquisado é de responsabilidade exclusiva do
destinatário da certidão.
A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e
às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes
do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S,'EPPi, ME, MEI, LTDA).
Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.
Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 21 de maio de 2021.

PEDIDO N°:

2
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SECRETARIA DE

GESTÃO PÚBLICA

PREFEITURA DE

MOGI DAS CRUZES

PROCESSO N°

EXERC

12.315

2021

maio/21
DATA

INTERESSADO:

FL. N°

o

R8

R IRICA
\

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

À Secretaria Municipal de Governo:

Para que se digne manifestar sob e as propostas apresentadas pelas empresas
participantes do procedimento, objeto da DISPENS DE UCITAÇÃO n2 018/21.

GESTÃO PÚB

e maio de 2021.

ERIC WELSON iE ANDRADE
Diretor à D partamento

Elaborado por
ACACIO ALVES FILHO
Aux. de Apoio Administrativo

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

SECRETARIA DE GOVERNO

Análise das propostas recebidas pela Secretaria de Gesttio

Esta Secretaria de Governo vem proceder à análise das propostas de fls. 65-73,
visando à aferição da maior vantajosidade para a Administração Pública, com base na
Cláusula ne 06 do Termo de Referência (fls. 43-44), no art. 15, Hl, da Lei Federal ne
8.987/95 e no Decreto ne 19.174/2020.
São elas:
a) proposta apresentada pela Assibraf — Assistência Brasileira de Atendimento Funeral à
Família (fls. 66-67):
Oferta de remuneração

275 UFM = R$ 51.565,25

Funeral tipo popular: desconto de 95%.
R$ 2.561,46
Valor do desconto com base no Decreto
n2 19.174/2020: R$ 853,82
Aplicando-se o peso 3 ao valor do
desconto, tem-se o valor mencionado na
coluna ao lado.
Funeral tipo luxo: desconto de 73%.
1 R$ 2.501,09
Valor do desconto com base no Decreto
n2 19.174/2020: R$ 1.250,54
Aplicando-se o peso 2 ao valor do
desconto, tem-se o valor mencionado na
coluna ao lado.
Funeral tipo super-luxo: desconto de R$ 1.561,50
53%.
Valor do desconto com base no Decreto
n2 19.174/2020: R$ 1.561,50
Aplicando-se o peso 1 ao valor do
desconto, tem-se o valor mencionado na
coluna ao lado.
Soma total
' R$ 58.189,30

Q?/5
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b) proposta apresentada pela Ageplan Funerária (fl. 69):
Oferta de remuneração

176 UFM =.- R$ 33.001,76

Funeral tipo popular: desconto de 6%.
Valor do desconto com base no Decreto
n2 19.174/2020: R$ 53,92
Aplicando-se o peso 3 ao valor do
desconto, tem-se o valor mencionado na
coluna ao lado.
Funeral tipo luxo: desconto de 6%.
Valor do desconto com base no Decreto
n2 19.174/2020: R$ 102,78
Aplicando-se o peso 2 ao valor do
desconto, tem-se o valor mencionado na
coluna ao lado.
Funeral tipo super-luxo: desconto de 4%.
Valor do desconto com base no Decreto
n2 19.174/2020: R$ 117,84
Aplicando-se o peso 1 ao valor do
desconto, tem-se o valor mencionado na
coluna ao lado.
,
Soma total

R$ 161,77

R$ 205,56

R$ 117,84

R$ 33.486,93

c) proposta apresentada pela Funerária Coração de Jesus (fls. 72-73):
Oferta de remuneração

4 02o c2/

271 U FM = R$ 50.815,21

R$ 2.561,46
Funeral tipo popular: desconto de 95%.
Valor do desconto com base no Decreto
n2 19.174/2020: R$ 853,82
Aplicando-se o peso 3 ao valor do
desconto, tem-se o valor mencionado na
coluna ao lado.
Funeral tipo luxo: desconto de 70%.
R$ 2.398,31
Valor do desconto com base no Decreto
n2 19.174/2020: R$ 1.199,15
Aplicando-se o peso 2 ao valor do
desconto, tem-se o valor mencionado ria
coluna ao lado.
Funeral tipo super-luxo: desconto de R$ 1.473,12
50%.

;
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Valor do desconto com base no Decreto
n° 19.174/2020: R$ 1.473,12
Aplicando-se o peso 1 ao valor do
desconto, tem-se o valor mencionado na
coluna ao lado.
R$ 57.248,10
Soma total

Cotejando-se os valores auferidos, a proposta apresentada pela fornecedora
Assibraf —Assistência Brasileira de Atendimento Funeral à Família (fls. 66-67) revela-se
como a mais vantajosa para a Administração, considerando-se o critério explicitado na
Cláusula n2 06 do Termo de Referência, com base no art. 15, III, da Lei Federal n2
8.987/95 e nos valores do Decreto n2 19.174/2020.
Mogi das Cruzes, 28 de maio de 2021.

Francisco Cardoso de Cama go F: ho
Secretário de Governo

,02,0

Pra

C' LM.

(Prefeitura á 91ío9i das Cruzes

CONTRATO EMERGENCIAL DE CONCESSÃO N° , DE

DE JUNHO DE 2021

Processo n" 12.315/2021
Dispensa de Licitação

MINUTA

CONTRATO EMERGENCIAL DE CONCESSÃO
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MOGI DAS CRUZES E A EMPRESA ASSIBRAFF
ASSISTENCIA
BRASILEIRA
DE
ATENDIMENTO FUNERAL A FAMILIA
LTDA., TENDO POR OBJETO A EXECUÇÃO E
EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO
MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.

Pelo presente Instrumento de Contrato de Concessão, integrado especialmente pelo
Processo Administrativo n° 12.315 de 2021, de um lado o Município de Mogi das Cruzes,
entidade jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n° 46.523.270/0001-88,
com sede nesta cidade, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, n° 277, doravante
denominado simplesmente CONCEDENTE, com fundamento no Decreto n° 17.500, de 27
de junho de 2018, neste ato representado pelo Secretário de Governo, Francisco Cardoso de
Camargo Filho, portador da C1RG n° 5.532.538 SC e do CPF n° 223.413.588-53, de outro
lado, a empresa ASSIBRAFF Assistencia Brasileira de Atendimento Funeral a Familia
Ltda., entidade jurídica de direito privado, com sede na Rua Juvenal Ribas de Mello, n° 21,
Parque Monte Líbano, Mogi das Cruzes - SP, CEP 08780-370, inscrita no CNPJ/MF sob n°
00.890.716/0001-01 e Inscrição Estadual n° 454.289.439.111, neste ato representada por
Edson Francisco da Costa, portador da C1RG n° 3.391.765-1 e do CPF n°
adiante denominado simplesmente CONCESSIONÁRIA, contratada nos termos da Lei
Orgânica do Município de Mogi das Cruzes, da Lei Municipal n° 7.619, de 27 de outubro de
2020 e das Leis Federais n° 8.987/95 e n° 8.666/93 e suas alterações, têm entre si ajustado, e
celebram por força do presente instrumento, CONTRATO EMERGENCIAL DE
CONCESSÃO para execução e exploração do SERVIÇO FUNERÁRIO DE MOGI DAS
CRUZES, consoante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Objeto da Concessão
1.
Obriga-se a CONCESSIONÁRIA, na forma deste Instrumento, a prestar ao
CONCEDENTE, o Serviço Funerário Municipal de Mogi das Cruzes, o qual compreende:
I - Fabricação, aquisição e fornecimento de caixões e urnas mortuárias
para pessoas falecidas no Município de Mogi das Cruzes;
II -

Remoção dos mortos, salvo nos casos em que esta deva ser processada
pelos serviços de polícia;

III -

Transporte de flores nos cortejos fúnebres;

1V -

Instalação e ornamentação de câmaras mortuárias;

-• 1.)
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V

Fornecimento de todos os artigos próprios da atividade funerária,
bem como de aparelhos de ozona quando indispensável;

VI -

Cortejo e transporte fúnebre, observadas as exigências legais, por
ruas e estradas de rodagem do Município de Mogi das Cruzes para
outro;

VII - Providências junto aos Cartórios de Registro Civil e Cemitérios,
divulgação do falecimento, assistência à família enlutada e outros
serviços correlatos;
VIII - Colaboração direta com as autoridades públicas administrativas e
policiais, em casos de acidentes, tragédias e qualquer calamidade pública,
que resulte em morte de pessoas.
1.1
Além dos serviços obrigatórios acima referidos, a CONCESSIONÁRIA poderá
executar outras atividades de serviço ou de comércio, desde que vinculadas à principal
finalidade da concessão.
A CONCESSIONÁRIA prestará os Serviços Funerários visados nos seguintes
1.2
imóveis: o Velório situado à Rua São Vicente de Paulo, 145, Distrito de Braz Cubas, nesta
cidade, constituído de uma área de terreno de 1.741,83m2 e edificações nela implantadas com
277,37m2; e o Velório situado na Av. Antônio do Nascimento Costa, n° Si, nesta cidade,
com 2.599,43 m2, e edificações nela implantadas com 534,20 m2; em ambos de forma gratuita,
cuja outorga do direito real de uso sobre os mesmos será formalizada nos termos do artigo 60
"parte final", da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações posteriores nela introduzidas.
1.2.1 "Sem prejuízo, fica estabelecido que a contratada poderá, também, utilizar os
demais velórios do Município, sempre que necessário, especialmente em face 'as
circunstâncias da ocasião. Todas essas providências, visam um serviço de qualidade, de modo
a atender as necessidades dos Munícipes, de forma correta e eficaz."
13
Fica vedado à CONCESSIONÁRIA, ceder ou transferir, no todo ou em parte, a
concessão de que trata esta lei, sem prévia e formal anuência do CONCEDENTE.
São privativos da CONCESSIONÁRIA os serviços relacionados na Cláusula
1.4
Primeira, quanto aos óbitos ocorridos na área territorial do Município de Mogi das Cruzes.
1.4.1 Fica facultada a utilização dos serviços de funerárias de outras localidades
ainda que o óbito ocorra no perímetro territorial do Município de Mogi das Cruzes,
quando o velório, sepultamento e demais serviços funerários venham ser prestados em
outro Município. Nesse caso, a remoção do corpo deverá ser acompanhada pela
documentação necessária e por guia expedida pela CONCESSIONÁRIA responsável,
mediante recolhimento da tarifa afixada pelo CONCEDENTE.
1.4.2 As funerárias de outras localidades poderão realizar sepultamentos no
si
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territoriais. Nesse caso, todo e qualquer serviço constante da relação específica a que
se refere Cláusula Primeira deste contrato, que venha a ser executado dentro da área
territorial do Município de Mogi das Cruzes, ficará sujeito ao recolhimento da
respectiva tarifa em favor da CONCESSIONÁRIA responsável.
CLÁUSULA SEGUNDA - Prazo de Vigência da Concessão
2.1
O prazo de vigência da concessão, contado a partir da assinatura deste contrato, será
de 180 (cento e oitenta) dias, ou até a conclusão do certame licitatório, o que ocorrer
primeiro.
CLÁUSULA TERCEIRA Remuneração Mensal e Tarifas Praticadas
3.1
A remuneração mensal da concessão ora outorgada corresponderá ao valor de 275
UFMs (duzentas e setenta e cinco Unidades Fiscais do Município).
3.2
A remuneração de que trata o subitem acima será recolhida aos cofres da Fazenda
Pública Municipal até o 5° dia útil de cada mês subseqüente ao faturamento da receita bruta,
em guia própria fornecida pela Secretaria Municipal de Finanças.
3.3
Os preços públicos, por força do que dispõe a Lei n° 9.069/95, não sofrerão reajuste
por doze meses. Após decorrido este prazo e mediante análise das planilhas de preços, estes
poderão ser reajustados com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatísticas — IPCA do IBGE.
3.4

As tarifas serão aplicadas observadas os seguintes descontos:
a) Percentual ofertado para desconto do funeral tipo popular, nos termos da
legislação municipal: 95% sobre o valor estabelecido no Decreto Municipal n°
19.725/2020;
b) Percentual ofertado para desconto do funeral tipo luxo: 73% sobre o valor
estabelecido no Decreto Municipal n° 19.725/2020;
c) Percentual ofertado para desconto no funeral tipo super-luxo: 53% sobre o
valor estabelecido no Decreto Municipal n° 19.725/2020.

3.5
Ademais a CONCESSIONÁRIA fornecerá gratuitamente até 2 (duas) urnas
mensais do tipo especial padrão G, medindo externamente 1,98m de comprimento x
73cm de largura e 38cm de altura, para cada um dos três planos mencionados acima.
CLÁUSULA QUARTA - Serviço Adequado
4.1
A CONCESSIONÁRIA deverá prestar serviço adequado ao pleno atendimento dos
usuários, conforme estabelecido na Lei Municipal n° 7.619, de 27 de outubro de 2020, nas
normas pertinentes e neste contrato de concessão.

of.
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4.2
O Serviço adequado é o que satisfaz as condições de pontualidade, regularidade,
continuidade, segurança, eficiência, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade dos
preços públicos.
A modicidade dos preços públicos a que refere o item acima será aferível por meio de
4.3
análise e confirmação dos elementos da planilha de custos que a CONCESSIONÁRIA
deverá fornecer nos termos do artigo 37 da Lei n° 7.619/2020.
4.4
Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de
emergência ou após prévio expresso aviso ao CONCEDENTE, quando:
4.4.1 - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações;
4.4.2 - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade
CLÁUSULA QUINTA - Direitos e Obrigações dos Usuários
5.1

São direitos e obrigações dos usuários, afora outros que por lei couber:
5.1.1

receber serviço adequado;

5.1.2 receber do CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA informações para
defesa de seus interesses individuais e coletivos;
5.1.3 ter plena liberdade de escolha para contratar os serviços da
CONCESSIONÁRIA de sua preferência, não podendo ser cerceado em seu livre
arbítrio por nenhum artifício ou pacto alheio à sua vontade;
5.1.4 levar ao conhecimento do CONCEDENTE as irregularidades de que tenha
conhecimento, referentes ao serviço prestado;
5.1.5 ser o corpo transportado com pontualidade, segurança e higiene;
5.1.6 ser atendido com urbanidade pelos prepostos da CONCESSIONÁRIA e pelos
agentes do CONCEDENTE;
5.1.7 receber da CONCESSIONÁRIA informações a respeito das características
dos serviços, tais como horários, tempo de percurso, localidades atendidas, preço da
tarifa e outras relacionadas com os serviços;
5.1.8 comunicar às autoridades competentes as irregularidades e os atos ilícitos
praticados pela CONCESSIONÁRIA na prestação dos serviços;
5.1.9 demais direitos definidos nas normas de defesa do consumidor;
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5.1.10 direitos constantes na legislação federal sobre concessões de serviços públicos;
5.1.11 os previstos no contrato
CONCESSIONÁRIA.

firmado

entre

o

CONCEDENTE

c a

CLÁUSULA SEXTA - Encargos do CONCEDENTE
6.1

São encargos do CONCEDENTE, afora outros:
6.1.2 baixar normas complementares, no que for necessário ao fiel cumprimento do
objeto deste contrato;
6.1.3 aplicar as penalidades legais, regulamentares e contratuais;
6.1.4 intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos neste contrato;
6.1.5 extinguir a concessão, nos casos previstos na Lei Municipal n° 7.619, de 27 de
outubro de 2020, e neste contrato;
6.1.6 homologar reajuste e proceder à revisão da tarifa na forma prevista, das normas
pertinentes e do contrato;
6.1.7 cumprir e fazer cumprir as disposições legais ao Serviço Funerário Municipal e
as cláusulas contratuais da concessão;
6.1.8 zelar pela boa qualidade do Serviço Funerário Municipal receber, apurar e
solucionar queixas e reclamações dos usuários, que serão cientificados, em até 30
(trinta) dias, das providências tomadas;
6.1.9 estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação e conservação
do meio ambiente;
6.1.10 coordenar e fiscalizar a operação, a administração e expansão do Serviço
Funerário Municipal;
6.1.11 coordenar, supervisionar e fiscalizar as operações da CONCESSIONÁRIA do
Serviço Funerário Municipal.

6.2
No exercício da fiscalização, o CONCEDENTE terá acesso aos dados relativos à
administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da
CONCESSIONÁRIA.
CLÁUSULA SÉTIMA - Obrigações da CONCESSIONÁRIA
de
exclusiva
conta
Constituem
obrigações
7.1
CONCESSIONÁRIA, afora outros que por lei couber:

e

responsabilidade

da

—FUM
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7.1.1 recolher mensalmente aos cofres municipais os valores das remunerações, bem
como de eventuais tributos incidentes sobre suas atividades, tudo impreterivelmente
até o 5° (quinto) dia útil de cada mês;
7.1.2 manter em serviço, carros fúnebres com até 5 (cinco) anos de fabricação e em
perfeitas condições e em número suficiente para atendimento do serviço;
7.1.3 fornecer, gratuitamente, na forma do disposto no artigo 197 da Lei Orgânica do
Município de Mogi das Cruzes, caixões mortuários, serviços funerários populares,
inclusive o uso dos velórios, para sepultamento de indigentes, pessoas pobres ou
carentes, assim consideradas pelo CONCEDENTE, e constante contrato;
7.1.4 manter no Serviço Funerário Municipal, livros de reclamações, devidamente
formalizados, à disposição da população e dos Poderes Públicos;
7.1.5 responsabilizar-se pelo transporte, dentro do perímetro urbano do Município de
Mogi das Cruzes e às respectivas necrópoles, dos corpos de todos os indigentes, nas
condições estabelecidos no subitem 7.1.3;
7.1.6 dispor, para fornecimento gratuito a indigentes e pessoas pobres e carentes,
bem como para venda, caixões mortuários populares;
7.1.7 manter em local visível do estabelecimento tabela das tarifas dos serviços bem
como, de preços dos produtos comercializados;
7.1.8 não negar aos requerentes a prestação de serviços de categoria inferior que
estejam tabelados, sob pena de, prestando de categoria superior, não poderem cobrar
senão as tarifas da categoria inferior;
7.1.9 apresentar aos requerentes o catálogo das umas, por ocasião da solicitação dos
serviços;
7.1.10 atender a todas as demais exigências que forem estabelecidos peto
CONCEDENTE, objetivando a perfeição do serviço e o melhor atendimento da
população.
7.2

São ainda obrigações da CONCESSIONÁRIA:
7.2.1 prestar serviço funerário adequado, na forma prevista nesta lei, nas normas
técnicas aplicáveis e nos contratos, de forma ininterrupta;
7.2.2 manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão;
7.2.3 prestar contas da gestão do Serviço Funerário ao CONCEDENTE e aos
usuários, nos termos definidos nos contratos;

_
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7.2.4 cumprir c fazer cumprir as normas do Serviço Funerário Municipal e as
cláusulas contratuais das concessões;
7.2.5 permitir aos encarregados da fiscalização, livre acesso em qualquer época, às
obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do Serviço Funerário Municipal;
7.2.6 manter os bens vinculados à prestação dos serviços em perfeito estado de
conservação, limpeza, higiene e uso imediato, contratando seguro que reponha seus
reais valores em casos de furtos, roubo, destruição por fogo, raio ou qualquer outra
calamidade pública, bem como, em casos de eventuais danos que prejudiquem seu
funcionamento ou utilização;
7.2.7 captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do
Serviço Funerário Municipal;
7.2.8 empregar pessoal habilitado e material adequado na prestação dos serviços,
aprovados pelo CONCEDENTE;
7.3

Para os efeitos deste item, consideram-se:
7.3.1 indigente - os falecidos no Município de Mogi das Cruzes, cujos corpos não
forem reclamados;
73.2 pessoa pobre ou carente - aquela cuja família se encontre em situação
financeira precária, que a impossibilite de arcar com as despesas do funeral tipo
popular, sem prejuízo da própria subsistência familiar, devidamente atestada pela
Secretaria Municipal de Cidadania e Ação Social ou por Autoridade Policial
competente.
CLÁUSULA OITAVA - Direitos dos Portadores de Deficiência

8.1
A CONCESSIONÁRIA fica obrigada a manter à disposição dos portadores de
deficiência física, pelo menos, 2 (duas) cadeiras de rodas nas dependências de cada um dos
velórios municipais.
8.1.2 Serão mantidos avisos da disponibilidade das cadeiras para deficientes físicos,
em local visível dos velórios.
8.2
A CONCESSIONÁRIA, se necessário, providenciará, no prazo de 180 (cento c
oitenta) dias da assinatura do contrato, as adaptações estruturais necessárias nos prédios dos
velórios a fim de possibilitar e facilitar a locomoção de deficientes físicos.
CLÁUSULA NONA - Extinção da Concessão
9.1

Extingue-se a concessão:
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9.1.1 advento do termo final previsto no contrato;
9.1.2 encampação;
9.1.3 caducidade;
9.1.4 rescisão;
9.1.5 anulação;
9.1.6 falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA e falecimento ou incapacidade
do titular, no caso de empresa individual.
9.2
Extinta a concessão, retoma o CONCEDENTE todos os bens reversíveis, quando
houver, direitos e privilégios transferidos à CONCESSIONÁRIA, conforme previsto neste
contrato.
Extinta a concessão, haverá a imediata assunção do serviço pelo CONCEDENTE,
9.3
procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessárias.
9.4
A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pelo
CONCEDENTE, de todos os bens reversíveis, quando houver.
Nos casos previstos nos subitens 9.1.1 e 9.1.2, a CONCEDENTE, antecipando-se à
9.5
extinção da concessão, procederá aos levantamentos e avaliações necessários à determinação
dos montantes da indenização que será devida à CONCESSIONÁRIA, na forma dos subitens
9.6 e 9.7 deste contrato.
9.6
A reversão decorrente do advento do termo final previsto nos contratos, far-se-á com a
indenização das parcelas de investimentos vinculados a bens reversíveis, quando houverem,
ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados, estritamente, com o
objetivo de garantir a implantação, continuidade e atualidade do serviço concedido.
9.7
Considera-se encampação a retomada do serviço pelo CONCEDENTE durante o
prazo de concessão, por motivos de interesse público, mediante lei autorizativa especifica, a
qual somente poderá se efetivar com a prévia indenização dos investimentos realizados,
inclusive em obras de manutenção, bens e instalações, ainda não amortizados ou depreciados,
que tenham sido efetuados para o cumprimento do contrato de concessão, deduzidos os ônus
financeiros remanescentes.
9.8
A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do CONCEDENTE, a
declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as disposições deste artigo e as normas convencionais entre as partes.
9.8.1 A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo CONCEDENTE
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9.8.1.1 o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente,
tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidos da qualidade
do serviço;
9.8.1.2 a CONCESSIONÁRIA descumprir cláusulas contratuais ou
disposições legais e regulamentares concernentes à concessão;
9.8.1.3 a CONCESSIONÁRIA paralisar o serviço ou concorrerem para
tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou de força maior;
9.8.1.4 a CONCESSIONÁRIA perder as condições econômicas, técnicas
ou operacionais, para manter a adequada prestação do serviço concedido;
9.8.1.5 a CONCESSIONÁRIA não cumprir as penalidades impostas por
infrações, nos devidos prazos;
9.8.1.6 a CONCESSIONÁRIA não atender à
CONCEDENTE, no sentido de regularizar a prestação do serviço.

intimação

da

A declaração de caducidade da concessão deverá ser precedida de verificação da
9.9
inadimplência da CONCESSIONÁRIA em processo administrativo, assegurado o direito de
ampla defesa.
9.10 Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicado à
CONCESSIONÁRIA, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos no subitem
9.8.1, dando-lhes um prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o
enquadramento, nos termos contratuais.
9.11 Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será
declarada por decreto do Poder Executivo independente de indenização prévia, calculada no
decurso do processo.
9.12 A indenização de que trata o subitem 9.11 será devida na forma do subitem 9.6 e será
calculada com os procedimentos a serem estabelecidos em contrato, descontado o valor das
multas contratuais e dos danos causados pela CONCESSIONÁRIA.
9.13 Declarada a caducidade, não resultará para o CONCEDENTE qualquer espécie de
responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros
ou com empregados da CONCESSIONÁRIA.
CLÁUSULA DÉCIMA - Veículos da CONCESSIONÁRIA
10.1 Os veículos deverão, obrigatoriamente, ser aprovados em vistoria anual, pela
Secretaria Municipal de Transportes, e satisfazerem as seguintes exigências:
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10.1.2 ter no máximo 5 (cinco) anos de fabricação;
10.1.3 estar em excelentes condições de uso, nas partes mecânica, elétrica e de
estética;
10.1.4 a pintura deverá ser uniforme em todo o veículo;
10.1.5 conter nas portas dianteiras a denominação CONCESSIONÁRIA;
10.1.6 estar sempre limpos e conservados, dentro da mais perfeita higiene e
segurança;
10.1.7 ser licenciados no Município de Mogi das Cruzes.
10.2 Os coches fúnebres não poderão executar atividades estranhas àquelas para as quais
foram designadas.
10.3 O coche, quando estiver transportando ataúdes no perímetro urbano, deverá manter
velocidade máxima de 40 (quarenta) quilômetros por hora.
10.4 Os veículos não poderão permanecer estacionados próximos a hospitais ou casas de
saúde, num raio de 200m (duzentos metros).
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Certidões de óbito, Notas Fiscais e
Pagamentos à CONCESSIONÁRIA
11.1 Por ocasião do sepultamento, é obrigatória a entrega da Certidão de Óbito e da Nota
Fiscal na portaria do Cemitério.
11.1.1 As Notas Fiscais deverão discriminar os serviços funerários prestados, o tipo
de urna e serviços executados, com os respectivos valores, nome do sepultado e do
responsável pelo sepultamento, com seus endereços.
11.1.2 Ao levantar os dados para o preenchimento da Certidão de Óbito, os
empregados da CONCESSIONÁRIA deverão observar as exigências contidas na Lei
dos Registros Públicos.
11.2 Os pagamentos à CONCESSIONÁRIA serão feitos no ato da contratação dos
funerais, quando será extraída Nota Fiscal com as especificações a que se refere o subitem
11.1.
113 A CONCESSIONÁRIA organizará, para aprovação prévia do CONCEDENTE, as
tabelas onde serão definidas as classes, padrões, tipos de caixões e umas, paramentos, espécie
de transporte, serviços auxiliares e afins, assim como os respectivos preços públicos.
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11.3.1 Quando as despesas de funeral forem de responsabilidade de entidades de
previdência ou assistência social, ou ainda de convênios e autoridade pública, poderão
ser glosadas para pagamento futuro, nunca superior a 30 (trinta) dias, mediante
assinatura de documento hábil e de conformidade com os entendimentos prévios entre
os interessados.
11.3.2 É permitida a oferta pela CONCESSIONÁRIA de planos funerários
obedecidas as normas federais e estaduais pela captação de poupança, podendo o
CONCEDENTE criar outras normas sobre tais planos e sua venda no Município de
Mogi das Cruzes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fiscalização do Serviço Funerário
12.1 A fiscalização do Serviço Funerário Municipal caberá, no que couber, às Secretarias
Municipais de Obras, de Serviços Urbanos, de Finanças, de Governo e ao Departamento de
Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Penalidades
13.1 O descumprimento de quaisquer cláusulas deste instrumento contratual que vier a ser
celebrado entre as partes, sujeitará a CONCESSIONÁRIA às penalidades delicadas no
artigo 77 e seguintes, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações,
desde que tipificadas as condutas nelas previstas, observadas, quanto às multas, as disposições
do Decreto Municipal n° 6.758/06 e suas posteriores alterações.
13.2 As penalidades a que se refere o subitem anterior não impedem que o
CONCEDENTE rescinda unilateralmente este contrato e aplique outras sanções previstas na
legislação vigente.
13.3 As multas serão descontadas dos pagamentos ou Garantia de Execução do Contrato,
ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.
13.4 Pela inexecução total ou parcial do Contrato o CONCEDENTE poderá ainda,
garantida prévia defesa, aplicar à CONCESSIONÁRIA as sanções previstas nos artigos 87 e
88 da Lei Federal n° 8.666/93 com suas alterações.
13.5 O não cumprimento total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão,
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, além das sanções
previstas no Contrato, na forma do artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93 com suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Normas Técnicas
14.1

Os serviços objeto do contrato serão executados de conformidade com as Normas

Técnicas da ABNT e, no que couber, de conformidade com as disposições legais e
regulamentares em vigor, especialmente as normas relacionadas com execução, fiscalização,
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fornecimento, aceitação, penalidades, rescisão de contratos, pagamentos, medição de serviços
e normas técnicas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Responsabilidade
15.1 Responderá a CONCESSIONÁRIA, na forma da legislação vigente, pela boa
execução integral dos serviços objeto deste Contrato, por sua eficiência, bem como pelos
eventuais danos ou imperfeições que venham a ser verificados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Correção de Falhas
16.1 A CONCESSIONÁRIA obriga-se a prestar sem ônus para ao CONCEDENTE,
todos os serviços necessários à correção de falhas ou imperfeições verificadas nos serviços
objeto deste Contrato, sempre que a ela imputáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Esclarecimentos Técnicos
17.1 Tanto durante quanto após o término deste Contrato, a CONCESSINÁRIA se obriga
a prestar ao CONCEDENTE, sem ônus para esta, esclarecimentos técnicos, interpretações e
informações sobre assuntos relacionados com trabalhos executados por força deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Descumprimento de Cláusulas Contratuais
18.1 O descumprimento de quaisquer cláusulas do instrumento contratual celebrado entre
as partes, sujeitará a CONCESSIONÁRIA às penalidades previstas na Lei Federal n.°
8.666/93, com suas alterações, observadas quanto às multas, as disposições do Decreto
Municipal n° 6.758/06 e suas posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Foro
19.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Mogi das Cruzes, para o deslinde de todas as
questões oriundas do presente Contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - Valor do Contrato
20.1 Dá-se ao presente Contrato de Concessão o valor correspondente a 275 UFIvls
(duzentas e setenta e cinco Unidades Fiscais do Município) mensais, nesta data equivalente a
R$ 309.391,50 (trezentos e nove mil trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos),
para todos os fins de direito.
E, por estarem certos e ajustados, foi lavrado este instrumento em 2 (duas) vias de
igual teor e forma, digitadas apenas no anverso, assinada a última folha e rubricadas as
anteriores, ficando uma via com o CONCEDENTE e a outra com a CONCESSIONÁRIA,
tudo na presença das duas testemunhas abaixo, para que surta todos os efeitos legais.
Registrado, nesta data, na Secretaria Municipal de Governo.
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PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES,

de junho de 2021.

FRANCISCO CARDOSO DE CAMARGO FILHO
Secretário de Governo

EDSON FRANCISCO DA COSTA
ASS1BRAFF - Assistencia Brasileira de Atendimento Funeral a Familia Ltda.

TESTEMUNHAS:

Gustavo Navarro Marafon
RG
50.605.635-1
CPF 449.496.618-50

Marcelo Prestes Soares
RG 4.956.410-4
CPF 016.681.169-60
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ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(CONTRATOS)

CONCEDENTE: Município de Mogi das Cruzes
CONCESSIONÁRIA: ASS1BRAFF - Assistencia Brasileira de Atendimento Funeral a
Familia Ltda.
Contrato n° (DE ORIGEM): /2021
Objeto: Execução e exploração do serviço funerário municipal de Mogi das Cruzes.
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.

Estamos CIENTES de que:

a)
o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem corno o acompanhamento de sua
execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
b)
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular e,adastramento no Sistema de Processo
Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução n° 01/2011 do TCESP;
além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que
c)
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial
do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de
1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do
Código de Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo
eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2°
das Instruções n°01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a)
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;
b)
Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
Mogi das Cruzes, de

de 2021.

,

(Prefeitura de Wogi das Cruzes

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Caio César Machado da Cunha
Cargo: Prefeito
CPF: 275.982.388-12
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICACÃO DA
DISPENSAJINEXIGIBILIDADE DE LICITACÃO:
Nome: Lucas Nobrega Porto
Cargo: Secretário de Gabinete do Prefeito
CPF: 382.193.168-02
Assinatura:
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo Contratante:
Nome: Francisco Cardoso de Camargo Filho
Cargo: Secretário de Governo
CPF: 223.413.588-53
Assinatura:
Pela Contratada:
Nome: Edson Francisco da Costa
Cargo: Representante
CPF:
Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: Ricardo Abílio Rossi Cardoso
Cargo: Secretário de Finanças
CPF: 246.424.778-29
Assinatura:
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INTERESSADO:

Secretaria de Governo

À Procuradoria Geral do Município
A/C Dra. Dalciani Felizardo
Considerando o constante nos autos, apresento em anexo a análise das propostas
apresentadas para fins de verificação da maior vantajosidade para a Administração
Pública, com base na Cláusula n° 06 do Termo de Referência (fls. 43/44), no artigo 15, III,
da Lei Federal n° 8.987/95 e no Decreto n° 19.725/2020.
Nos termos ora declinados e visando à formalização da pretendida contratação,
remeto os autos a Vossa Senhoria, para análise jurídica da minuta contratual encartada,
bem como de todo o procedimento em epígrafe.
Sem mais, apresento cordiais saudações.

FOLHA DE INFORMA COES OU DESPAC110

SGov, 28 de maio de 2021.

Francisco Cardoso de Carhargo Fil o
Secretário de Governo
SGovimps
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PARECER JURÍDICO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
Processo n° 12.315/2021
Interessado: Secretaria Municipal de Governo - SMGOV
EMENTA:

DE

DISPENSA

LICITAÇÃO.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DA EXECUÇÃO
DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUN/CIPAL. ART. 24, IV
DA

LEI

N°

INEQUÍVOCA

8.666/93.

NECESSIDADE

CONFIGURAÇÃO

DA

DA

SITUAÇÃO

EMERGENCIAL ATESTADA PELA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA COMPETENTE. PRAZO MÁXIMO
DE 180

DIAS. NECESSIDADE DA IMEDIATA

ABERTURA
PARA

A

DE PROCESSO
APURAÇÃO

RESPONSABILIDADES

ADMINISTRATIVO
DE

DOS

EVENTUAIS

AGENTES

QUE

DERAM CAUSA A ESSA NOVA CONTRATAÇÃO
EMERGENCIAL.

Trata-se de processo referente à contratação emergencial da
empresa ASSIBRAFF — Assistência Brasileira de Atendimento Funeral a Família Ltda.,
com o objetivo de garantir a manutenção da prestação de serviços funerários no
Município, pelo período de até 180 (cento e oitenta) dias, ou até a conclusão do certame
licitatório.
De acordo com a SGOV, os serviços serão prestados na forma e pelo
preço atualmente vigentes, haja vista o ofício inaugural ter noticiado a revogação da
Concorrência n° 11 - /2020, haja vista os inúmeros apontamentos formulados pela Corte
de Contas, bem como as determinações do Poder Judiciário acerca da matéria.
É o relatório.
Preliminarmente, face ao disposto nos artigos 131 e 132,

da

Constituição, aplicáveis por analogia, c/c art. 38, parágrafo único, da Lei n

.666/93, c/c o

art. 38, parágrafo único da Lei n° 8.666/93, c/c o art. 2°, inciso V, da

Municipal n°

7.078/15, incumbe a esta Procuradoria-Geral do Município, baseando-s exclusivamente
na instrução dos autos, prestar consultoria de cunho estritamente Árídico-legal, sem
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adentrar na conveniência e oportunidade, ou em aspectos eminentemente técnicos,
administrativos, financeiros, econômicos ou orçamentários, dos atos administrativos da
competência de outros órgãos da Administração, inclusive os relativas às especificações
e fundamentações para justificar a celebração do ajuste, exceto quando derivados de
interpretação de norma jurídica, com o objetivo de propiciar a melhor tomada de decisão
no caso em concreto.
Pois bem. Superado tal aspecto, denota-se que nos moldes dos itens 1
a VIII, da Cláusula Primeira, da minuta contratual anexa, o objeto da pretendida
contratação deduzida nos autos consiste na prestação do serviço funerário municipal de
Mogi das Cruzes, compreendendo: a) Fabricação, aquisição e fornecimento de
caixões e urnas mortuárias para pessoas falecidas no Município de Mogi das
Cruzes; b) remoção dos mortos, salvo nos casos em que esta deva ser processada
pelos serviços de polícia; c) Transporte de flores nos cortejos fúnebres; d)
Instalação e ornamentação de câmaras mortuárias; e) Fornecimento de todos os

artigos próprios de sua atividade funerária, bem como de aparelhos de ozona
quando indispensável; f) Cortejo e transporte fúnebre, observadas as exigências
legais, por ruas e estradas de rodagem do Município de Mogi das Cruzes para
outro; g) Providências junto aos Cartórios de Registro Civil e Cemitérios,
divulgação do falecimento, assistência à família enlutada e outros serviços

correlatos; h) Colaboração direta com as autoridades públicas administrativas e
policiais em casos de acidentes, tragédias e qualquer calamidade pública, que
resulte em morte de pessoas.
Além dos serviços obrigatórios acima referidos, a futura contratada, nos
termos do item 1.1, da Cláusula Primeira, da minuta contratual anexa, poderá executar
outras atividades de serviço ou de comércio, desde que vinculadas com a principal
finalidade da concessão.
As atividades acima elencadas são definidas na Lei Municipal n°
7.619/2020, como serviço público funerário do Município, voltado à organizção e
execução de funerais, mediante a cobrança de tarifas.
De acordo com Rafael Carvalho Rezende Oliveiral, "o se iço público
pode ser definido como uma atividade prestacional, titularizada, com ou sem exclusivida'OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo.

7

a

ed. São Paulo: Aétodo, 2019. p.
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de, pelo Estado, criada por lei, com o objetivo de atender as necessidades coletivas, submetida ao regime predominantemente público".
Nos termos do art. 175, caput, da Constituição, incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre
através de licitação, a prestação de serviços públicos.
Bem por isso, considerando a evidente natureza contratual da concessão de serviço público, incide, ainda, a regra disposta no art. 37, XXI, da Constituição.
In verbis: "Art. 37. Omissis. [...] XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações".
Das referidas normas constitucionais, extrai-se que a licitação é a regra para a delegação de serviços públicos pelo Poder Público. No especifico caso da delegação do serviço funerário municipal, prescreve o art. 11, caput, da Lei Municipal n°

7.619/2020, que: "Art. 11. A outorga das concessões dar-se-á mediante licitação na moclEijj:
dade concorrência, que obedecerá às normas gerais da legislação sobre concessões, licitações
e contratos administrativos (Leis Federais nos 8.987/95 e 8.666/93 e suas alterações), observando-se sempre, a garantia do princípio constitucional da ísonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para o interesse coletivo e o processamento e julgamento em escrita conformidade com
os princípios básicos da legalidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa da
vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo". (grifo nosso)

Não obstante a literalidade das referidas normas constitucionais e legais, a doutrina e a jurisprudência pátria reconhecem a possibilidade excepcionai da

delegação direta de serviços públicos, isto é, sem a prévia realização da licitação, desde que, por óbvio, estejam presentes os requisitos legais.
Nessa linha, Marcos Juruena Villela Souto' e Rafael Carvalho Rezende
de Oliveira' lecionam que a aplicação da dispensa de licitação para a delegação de serviços públicos é possível na hipótese prevista no art. 24, IV, da Lei n° 8.666/9 , ou s ia,
SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito das Concessões. 5a ed. Rio de Janeiro: Lúmen 4 ris, 2004. p.
46/47.
OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. 7 8 ed. São Paulo: étodo, 2019. p.
2
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em situações de urgência, quando a realização da licitação seria um obstáculo à célere
promoção do interesse público, sempre com a devida motivação por parte do Poder Público, a firn de se evitar um dano reverso, que é o "decorrente da falta de produto ou serviço
que possa colocar em risco a saúde de pessoas se mostra muito mais gravoso do que o
Rotencial dano ao erário decorrente da aquisição direta para remediar a situação, não podendo ser cobrada do gestor a prática de conduta diversa".
Nesse toada, convém acrescentar, que nos termos do decidido no
Acórdão 1122/2017 - Plenário, Relator Benjamin Zymler, do Tribunal de Contas da União
(sessão de 31/05/2017), "a contrafação direta também se mostra possível quando a situação de emergência decorre da falta de planejamento, da desídia administrativa ou da má
gestão dos recursos púbicos. O art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993 não distingue a emergência resultante do imprevisível daquela resultante da incúria ou da inércia administrativa sendo cabível, em ambas as hipóteses, a contratação direta, desde que devidamente
caracterizada a urgência de atendimento a situação que possa ocasionar prejuízo ou
comprometer a segurança de pessoas, obras. serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares".
Isso porque, como cediço, a prestação de serviços públicos é orientada
pelo princípio da continuidade, tendo em vista o dever do Estado de satisfazer e promover Os direitos fundamentais concretizados mediante a sua prestação'. Nesse sentido, o
próprio art. 54, da Lei Municipal n° 7.619/2020, dispõe que "os serviços funerários são
essenciais à comunidade e não podem sofrer solução de continuidade (...)".
Assim, conclui-se ser possível a delegação dos serviços públicos funerários do Município na hipótese excepcional do art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93, presentes,
entre outros, os seguintes pressupostos: I) a caracterização da situação de emergência

ou de calamidade pública; e II) a demonstração da urgência no atendimento da situação caracterizada, a fim de se evitar o prejuízo, ou comprometer, a segurança de
pess.;oas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares.
E mais: I) só podem ser contratados os bens e parcelas de obras e serviços necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa: li) no
caso de parcela de obras e serviços, estes deverão ser concluídos /rio prazo máxi/
Conforme enunciado no Acórdão 3126/2013 - Segunda Câmara, Relatora Ministra Ah Arraes, do Tribunal
de Contas da União, sessão de 04/06/2013.
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mo de 180 (cento e oitenta) dias, consecutivos e ininterruptos, contados da emergência ou calamidade; III) vedação de prorrogação dos respectivos contratos.
Avançando no exame, deve-se acrescentar que a contratação pública
direta, exige a observância dos demais requisitos legais e procedimento descritos no art.
26, caput e parágrafo único, 1 a IV, da Lei de Licitações'.
Assim, nos termos do parágrafo único do art. 26, da Lei n° 8.666/93, as
situações previstas no art. 24, IV, deverão ser instruídas com: a) manifestação do agente público competente acerca da caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa (inciso I); b) a razão de escolha do executante dos serviços contratados (inciso II) e_c) a
justificativa do preço (inciso III).
No caso em exame, embora as justificativas trazidas no ofício inaugurai
(fie. 02/04) pareçam mostra-se insuficientes para justificar a pretendida contratação emergencial, não incumbe a esta Procuradoria-Geral adentrar nas razões de interesse púbico
trazidas pela autoridade competente, que assumirá integral responsabilidade pelos atos
praticados e que serão objeto de análise pelos órgãos de controle, em especial pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em momento oportuno.
Assim, torna-se ainda mais importante que sejam encartados os documentos referentes ao atual volume dos serviços públicos em debate, possibilitando o
enquadramento da contratação à estrita necessidade do momento.
Em síntese, deve-se apresentar de forma objetiva e detalhada que o
atual cenário necessita ser modificado, atenuado ou eliminado (embora esteja implícito que ela se refira à garantia da continuidade, sem interrupção ou solução, do serviço
funerário municipal), ratificando que a solução da situação depende necessariamente
da contratação de terceiro, o qual viabilizará os bens e serviços necessários para o controle da situação (ou seja, que não há condições fáticas e jurídicas de o serviço f,uniacário

6

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 25 e 4° do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de

mi xigibilidade referidas

no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 00 esta Lei deverão ser
comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficia , no p.-azo de
dias. como condição para a eficácia dos atos. Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilid
previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos: 1 - caracterização

calamitosa ou de grave e iminente caco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o ca

(cinco)

e ou de retardamento,
a situação

ernergencial.

; II - razão da escolha do

fornecedor ou executante; III -justificativa do preço. IV - documento de aprovação dos projetos de pesqu' a aos quais os bens serão
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municipal ser prestado diretamente pela Administração), como aparentemente feito à fl.
03.
A demonstração da impossibilidade de esperar o tempo necessário
para a conclusão do procedimento licitatório, não comporta subjetividade, pois, ainda que
implícitos, os motivos devem ser apresentados e correlacionados de maneira clara,
em face de risco de prejuízo ou comprometimento da segurança de pessoas e de
bens públicos ou particulares7.
Novamente, conforme já mencionado em outros expedientes que tratam dos contratos anteriores, além dessas considerações, pode-se apontar que não há
manifestação do agente público competente de que a delegação emergencial em exame
terá por objeto apenas os bens e parcelas de obras e serviços necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa (notadamente considerando a previsão da construção)8.
Com relação aos requisitos e formalidades do art. 26, da Lei no
8.66/93, importa mencionar que não é possível visualizar as razões objetivas para a escolha da executante "ASSIBRAF — Assistência Brasileira de Atendimento Funeral a Família Lida.", pois o simples fato de que a empresa opera o serviço atualmente não é suficiente paira comprovar a escolha da Administração.
No mesmo sentido, deve-se justificar o preço de 275 (duzentos e setenta e cinco) LIFM (unidades fiscais do Município) prevista no item 3.1, da Cláusula Terceira., da minuta do contrato emergencial de concessão anexa, a serem pagos pela futura
concessionária (conforme o item 7.1.1 da Cláusula Sétima, do mesmo instrumento).
Assim, importa que o expediente contenha todas as informações necessárias para a conclusão do feito, especialmente por se tratar de medida excepcional.
A pesquisa de mercado realizada às fls. 65/73 demostram apenas a tarifa cios serviços realizados, porém não comprovam a vantajosidade do pagamento da
outcw. Nesse sentido, entendemos que a Pasta deve reforçar os motivos qe tornam

1 É o requisito que se enuncia no Acórdão 1130/2019 - Primeira Câmara, Relator Ministí-o Bruno Dantas, do
Tribunal de Contas da União, sessão de 05/02/2019.
t4 Nesse sentido, enuncia o Acórdão 6439/2015 - Primeira Câmara, Relator Ministro Augusto Sherman. do ribunal de Contas da União,
sessâc de 20/10/2015. que "a contratação direta emergendal, fundamentada no art. 24, inciso IV, da Lei .666/1993, deve se restringir
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a contrafação vantajosa, demonstrando_, também, que o pagamento da outorga também é vantajoso.
É imprescindível destacar a existência de instrumentos anterioros
versando sobre objeto idêntico ao dos autos, haja vista os aspectos referentes à responsabilização do ato.
Embora o Acórdão 1872/2010 - Primeira Câmara, Relator Ministro Weder de Oliveira, do Tribunal de Contas da União (sessão de 13/04/2010), enuncie que
"não se imputa responsabilidade ao gestor por contrafação emergencia4 quando n fato
gerador da situação foi a não conclusão, em tempo hábil, de licitação em curso antes do
fim da vigência de contrato anterior e existe, no contrato emergencial, cláusula resolutige
que prevê a sua rescisão após a conclusão do procedimento licitatório", deve-se ponderar, por outro lado, que isso não prejudica a responsabilização dos gestores que não providenciaram, tempestivamente, o devido processo licitatório.
Em síntese, ainda que o objeto em questão já tenha sido o escopo ,Je
outros contratos, tal fato não prejudica a contratação direta com fundamento no artigo 24,
inciso IV, da Lei Federal n° 8.666/1993, desde que haja a devida apuração de
responsabilidade daqueles agentes que deram causa ao ajuste emergencial.
Noutro giro, no tocante aos demais requisitos e formalidades
aplicáveis, cita-se a necessária elaboração de projeto básico, o qual deve ser aprovado
pela autoridade competente, com todos os elementos indicados no art. 6°, inciso IX, da
Lei 8.666/1993, em face do disposto no art. 70, § 2°, inciso I e § 90 da mesma Lei, o q_ie
não se vislumbra ter ocorrido nos autos.
Ademais, não se pode olvidar que são obrigatórias para a contratação
com o Poder Público as certidões de regularidade fiscal da contratada.
No tocante à minuta do contrato de concessão emergencial/" frc

c o,

aparentemente, denota-se que o instrumento dispõe das cláusulas essenciaa
previstas no art. 15. I a XV, da Lei n° 7.619/20209.
°Art. 15 - O contrato de concessão conterá as cláusulas essenciais relativas: 1 - ao objeto, à área e ao praz de concessão; II - ao
modo, à forma e ás condições de prestação dos serviços, com detalhamento dos encargos do Poder Concede te e cas Concossonádas: III - aos cnténos indicadores, formulas e parárnetros definidores da qualidade do serviço; IV - ao preço do serviço e aos critérios e
procedimentos para o reajuste e à revisão do mesmo; V - aos direitos, garantias e obrigações do Poder Con dente e das Concessionárias. inclusive os relacionados às previsíveis necessidades de futura expansão do serviço e conseqüente Øiodernização. aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e das instalações; VI • aos direitos e deveres dos usuários para obter .ão e utilização do serno;
Vil - à forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, os métodos e prática de execução do se ;ço. bem como a indica Ao
dos órgãos competentes para exerce-la; VIII - às penalidades contratuais e administrativas a que se sujcténi as Corcessionánas e:sua
forma de aplicação; IX - aos casos de extinção da concessão; X - aos bens inservíveis, quando houverem; XI - aos i7t térios Raro o
nonw -nrmln
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FOLHA N°

Entretanto, ainda que observado o artigo acima mencionado, deve a
Pasta interessada promover as adequações necessárias, tendo em vista que o instrumento se refere a uma contratação emergencial.
Nesse aspecto, por exemplo, importa se atentar para a redação do
item 8.2 ci.up trata do prazo para as adaptações estruturais, bem como as demais
cláusulas que não se amoldam à natureza emerqencial da medida. A teor disso.
cláusulas semelhantes deverão ser suprimidas ou retificadas.
Ante o exposto, caso a autoridade administrativa entenda que a pretendida contratação direta tenha preenchido os requisitos e pressupostos do artigo 24, IV, da
Lei n° 8.666/93, possível será a formalização do ajuste pelo período de até 180 (cento e
oitenta) dias, ou até a conclusão do procedimento de seleção.
Entretanto, é de extrema importância que haja a imediata abertura
de procedimento administrativo visando a apuração das eventuais responsabilidades dos agentes públicos que deram causa a essa nova contratação, haja vista a
existência de outros contratos anteriores também celebrado em caráter emergenciai.
Sugere-se, no mais, que a Secretaria Municipal de Governo encaminhe
à Controladoria-Geral do Município, órgão de controle interno, para abertura de expediente de acompanhamento, todas as providências adotadas para que os serviços funerários sejam, efetivamente, objeto de concessão através do devido processo licitaUnjo, visando evitar novo contrato emergencial.
Assim, aprova-se o texto da minuta encartada às fls. 90/104 com todas
as recomendações pontudas no presente parecer.
À Secretaria Municipal de Governo para o conhecimento e adoção das
providências necessárias.
PGM, 28 de maio de 2020.

LUCIANO LIMA FERREIRA
Procurador do Município
OAB/SP no 278.031
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Despacho.

Cuida-se de procedimento voltado à delegação, em caráter emergencial, da
prestação de serviços funerários no âmbito deste Município. Após pesquisa objetiva de
propostas (fls. 65-73), constata-se a vantajosidade, para a Administração, de celebração
do contrato com a empresa Assibraf — Assistência Brasileira de Atendimento Funeral à
Família, inscrita no CNP.) sob o n° 00.890.716/0001-01, pelo prazo de 180 (cento e
oitenta) dias ou até a conclusão da Concorrência n° 24/2020, com a remuneração
mensal de 275 UFMs (duzentas e setenta e cinco Unidades Fiscais do Município), nos
termos das condições atuais vigentes e totalmente favoráveis ao Município de Mogi das
Cruzes, em obediência ao art. 4° da Lei n° 7.619/2020, uma vez que o Município não
está apto a suportar de maneira condizente, digna e dinâmica (como o caso requer) os
encargos dos serviços concedidos, como será corroborado mais à frente.
Em atenção ao D. Parecer de fls. 106-109, anoto que as justificativas trazidas no
ofício inaugural (fls. 02-04) evidenciam o caráter emergencial da contratação pois
descrevem o cenário que remete a anos recentes, nos quais a Prefeitura Municipal
empreendeu a tramitação de procedimentos licitatórios voltados à continuidade da
prestação de serviços. Neste contexto, desde o início dos trabalhos desta atual
composição da Secretaria de Governo, numerosas diligências têm sido empreendidas a
fim de que a corrente Concorrência n° 24/2020 possa, de modo célere, levar à
celebração de novo contrato de concessão dos serviços, de modo idôneo e condizente
com o atual ordenamento. No entanto, aquela ainda não pôde ser finalizada devido a
uma série de fatores, como a necessidade de adequação de todos os seus termos, atos
e minutas à Lei n° 7.619/2020, a necessidade de atualização de planilhas, o estudo e
exame de questões impugnadas em procedimentos anteriores, a necessidade de edição
de decreto autorizativo, entre outros. Na presente data, aquele procedimento encontrase sob os cuidados de setores competentes para fins da necessária revisão de uma série
de pontos relevantes, e correntemente se encontra em elaboração e análise a minuta
do pertinente Decreto a que se refere o art. 11 da Lei n° 7.619/2020, nos autos do PA
n° 32.087/2020, o que envolve, por si só, a realização de diligências especificas, como
por exemplo os estudos técnicos e econômicos referenciados no § 12 do dito artigo.
Outros pontos abordados no referido Parecer comportam esclarecimento. Passo
a elencá-los. Primeiramente, sobre a necessidade de serem encartados documentos
relativos ao atual volume dos serviços públicos em debate, vê-se em fl. 48 tabela
elaborada a partir de pesquisa quantitativa realizada pela Secretaria de Governo, que

levou ao relatório demonstrativo do número de serviços funerários realizados no
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Município, cabendo destacar os números totais contabilizados nos últimos anos,
considerando-se o somatório de cada tipo de serviço realizado (gratuito, popular, luxo,
superluxo e opcionais): a) em 2016, foram contados 2708 serviços funerários realizados;
b) em 2017, 2742 serviços funerários realizados; c) em 2018, 2848 serviços funerários
realizados; d) em 2019, 2970 serviços funerários realizados; e) em 2020, 3467 serviços
funerários realizados; f) em 2021, até o mês de abril, 1511serviços funerários realizados.
Os números demonstram que o atual cenário envolve a urgente necessidade de
continuidade da prestação dos serviços, sobretudo considerando-se: um crescente
aumento no número de serviços funerários realizados se comparados os anos de 2016
e 2020; a impossibilidade de o Município prestar diretamente os serviços em razão da
ausência de estrutura operacional e de pessoal especializado — o que ratifica a
necessidade de que os serviços sejam prestados por meio da contratação de terceiro -;
e o atual cenário de calamidade pública reconhecido pela ALESP por meio do Decreto
Legislativo n2 2.502/2021.
Por sua vez, a impossibilidade de se aguardar o tempo necessário para a
conclusão do certame licitatório já se faz caracterizada pelos pontos mencionados nos
autos, quais sejam, o fato de que a Concorrência n2 24/2020 ainda se encontra em
andamento mesmo com todas as diligências empreendidas pela atual gestão -, e o fato
de que o Contrato emergencial n2 111/2020 se encontra sob iminente fim de sua
vigência.
Em relação à necessidade de demonstração de que a delegação emergencial terá
por objeto apenas os bens e parcelas de obras e serviços necessários ao atendimento
da situação calamitosa, anoto que o contrato a ser firmado envolverá, tão somente, a
prestação de serviços funerários, os quais se revelam de urgente continuidade por todos
os pontos já explicitados, e não abrangerá a realização de construções nos velórios.
No tocante às razões para a conclusão pela vantajosidade da celebração de
contrato com a Assibraf — Assistência Brasileira de Atendimento Funeral à Família, cabe
registrar que a aferição da vantajosidade da proposta se deu por meio de análise de
critérios objetivos, previamente definidos na Cláusula n9 06 do Termo de Referência (fls.
43-44), os quais consideraram a combinação entre a Oferta de Remuneração
apresentada pela proponente (no interesse da Administração Pública) e os descontos
oferecidos em relação às tarifas a serem praticadas (no interesse do usuário dos
serviços), levando à conclusão pela maior vantajosidade da proposta apresentada pela
referida empresa, conforme se lê da pesquisa de fls. 65-73 e da análise de fls. 87-89.
A Oferta de Remuneração de 275 UFMs, portanto, justifica-se por ser a proposta
mais vantajosa para a Administração Pública, nos termos acima explanados, por se tratar
de quantia que será recebida pelo Município mensalmente, como contrapartida pela
delegação realizada ao particular.
Em relação à pesquisa de mercado de fls. 65-73, em verdade, aquela comprova
a vantajosidade do pagamento da outorga pois envolveu a realização de propostas
relativas à própria outorga (Oferta de Remuneração) e aos descontos a serem ofertados
nas tarifas.
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Finalmente, no que diz respeito à necessidade de adequação da minuta
contratual ao caráter emergencial da delegação, cabe destacar que entre as obrigações
da concessionária (Cláusula Primeira) não se encontra qualquer prestação de longo
prazo, como por exemplo a realização de construções, e sim tão somente atividades
afetas à prestação de serviços funerários em si. A Cláusula n2 8.2, por sua vez, foi
retificada em atenção à observação do D. Parecer (fl. 109-verso), pois, como bem
observado, não faz sentido dispor que as adaptações serão realizadas "no prazo de 180
(cento e oitenta) dias da assinatura do contrato" uma vez que este e o prazo máximo de
vigência da avença. No mais, entendo que as disposições da minuta contratual são
compatíveis com o caráter emergencial da delegação.
Pelos pontos em foco, com base em toda a documentação constante nos autos,
entendo que o procedimento satisfaz as exigências legais ao deferimento do pleito, o
que concluo corroborando o D. Parecer da Procuradoria-Geral do Município, do qual se
lê que "caso a autoridade administrativa entenda que a pretendida contratação direta
tenha preenchido os requisitos e pressupostos do artigo 24, IV, da Lei n-Q. 8.666/93,
possível será a formalização do ajuste pelo período de até 180 (cento e oitenta) dias, ou
até a conclusão do procedimento de seleção". Tomo conhecimento da referida
conclusão para decidir, com complemento nos artigos 42 e 14 do Decreto Municipal n°
17.500/2018, por dispensar a licitação e autorizar o procedimento nos termos do art.
24, IV, da Lei n2 8.666/93, e suas atualizações posteriores.
Após a publicação exigida nos termos do art. 26 da Lei n2 8.666/93, encaminhese à Secretaria de Finanças, para as providências complementares, observadas as
formalidades legais.
SGov, 28 de maio de 2021.

Francisco Cardoso de Camargo
Secretário de Governo

Visto.
Ratifico o procedimento, nos termos do art. 14 do Decreto Municipal n2 17.500/2018.
Gabinete, 28 de maio de 2021.

Lucas Nábr ga
Secretário d Gab flete
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PrPREFEITURA DE

MOGI DAS CRUZES

\14
s'sg-cwairia. de Governo

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães. 277, 10 andar
CEP 08780-901). Mogi das Cruzes— SP — Brasil
Telefone (5$ l) 4798-5032
e-mel; admInistracaoapmmc.com.br

OFÍCIO N° 291/2021 - Sgov/Contr
Processo n° 12.315/2021 Dispensa de Licitação

Mogi das Cruzes, 02 de junho de 2021.

À

ASSIBRAFF - Assistencia Brasileira de Atendimento Funeral a Família Ltda.
Rua Juvenal Ribas de Mello, n° 21
Parque Monte Líbano, Mogi das Cruzes — SP
CEP 08780-370

Segue, como anexo, Contrato Emergencial de Concessão n° 43/2021.
As vias deverão ser devolvidas assinadas no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data de
recebimento, com as Certidões atualizadas do FGTS, INSS (União) e Trabalhista, no seguinte
endereço: Prefeitura de Mogi das Cruzes - Secretaria de Governo, a/c Sr. Francisco Cardoso de
Camargo Filho, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 277, Centro Cívico, Mogi das
Cruzes - SP, CEP 08780-900. Após o registro, o instrumento estará à disposição no Site
Municipal, Portal da Transparência, com acesso pelo link Leis e Decretos ou para retirada durante
90 (noventa) dias na Secretaria de Governo.
Obs.: a ausência de qualquer documento impedirá o recebimento pelo expediente do órgão
competente,

FRANCISCO CARDOSO DE CA ARGO FILHO
Secretário de Governo
Av. Vereador Narciso Vague Guirnarães, 277, Centro Cívico, CEP 08780-900 - Tel.: 4798-6779
Site: www.mogidascruzes.sp,gov.br

O 1/06/2021

pr. *.
r_s!,

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Comprovante de Situação Cadastral no CPF

N° do CPF: 690.640.758-91
Nome: EDSON FRANCISCO DA COSTA
Data de Nascimento: 27/04/1952
Situação Cadastral: REGULAR
Data da Inscrição: anterior a 10111/1990
Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 11:44:16 do dia 01/06/2021 (hora e data de Brasilia).
Código de controle do comprovante: 3390.8022.0070.13E2

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".
(Modelo aprovado pela IN/RFB n° 1548, de 13/02/2015.)
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
Nukirs o Dr imscinciii0

ATA DE ABERTURA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO °30/10/1995
CADASTRAL

00.890.716/0001-01
MATRIZ

NOVE EM PRESAR'AL
ASSIBRAFF - ASSISTENCIA BRASILEIRA DE ATENDIMENTO FUNERAL A FAMILIA LTDA

ETLIO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE EA:N.:ASIA)

PORTE

ASSIBRAFF

DEMAIS

COMO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECON OUCA PRINCIPAL
96.03-3-99 - Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente

CCM GO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS
96.03-3-05 - Serviços de somatoconservação
96.03-3-03 - Serviços do sepultamento
96.03-344 - Serviços de funerárias
96.03-3-01 - Gestão e manutenção de cemitérios
cáman E nEscR:çho na NATUREZA JuRfoca,
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LCGRADCL RO
R JUVENAL RIBAS DE MELLO

CE

BA FIRCYD ISTR.TC

08.780-370

PARQUE MONTE LIBANO

ENDEREÇO ET.ETRUICID

hl- VERO
21

CCMRLEMENTO
••••Nrrà.

mum,c'eio
MOGI DAS CRUZES

LIF
SP

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPCNSAVEL (EFR)
• -•.11, ,

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA srTUAC.À0 CADAs'r RAL

ATIVA

07/05/2005

MOINO DF: SITUAÇÃO CADASTRA/

SIILAÇÃO ESPECA-

DATA DA srrunçAo ESPECIAL
ot ......

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 22/04/2021 às 09:37:30 (data e hora de Brasilia).
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CAIXA
CAIXA SCONÓWCA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

oo.89o.716non-o1
ASSIBRAFF ASSIST BRAS CE ATOO FUNERAL A FAMILIA ITOA
R CEL CARDOSO SIQUEIRA 3013/ VILA OLIVEIRA / MOO DAS CRUZES! SP / 0875E-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de
11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em
situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servira de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes
a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:27/04/2021 a 24/08/2021
Certificação Número: 2021042700432421935929
Informação obtida em 28/05/2021 14:38:10
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de
autenticidade no cite da Caixa: www.caixa.gov.br
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PODER JODICiÁRIO
~IÇA
00 1.1kAB41,d0

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: ASSIBRAFF - ASSISTENCIA BRASILEIRA DE ATENDIMENTO FUNERAL A
FAMILIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.890.716/0001-01
Certidão n°: 17169269/2021
Expedição: 31/05/2021, às 16:19:33
Validade: 26/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que ASSIBRAFF
ASSISTENC/A BRASILEIRA DE ATENDIMENTO
FUNERAL A FAM/LIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°
00.890.716/0001-01, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
limmNaçÃo IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CR/EIS
CERTIDÃO N°: 9266661

FOLHA: 111

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no sito do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo Capital, no uso de suas atribuições legais,
CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a
30/05/2021, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de.
ASSIBRAFF ASSISTENC1A BRASILEIRA DE ATENDIMENTO FUN.FAMITDA,
00.890.716/0001-01, conforme indicação constante do pedido do certidão.

CNPJ:

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi
pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já
cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais
do Estado de São Paulo.
A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada 'no Comunicado
SPI n°22/2019.
Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1 Instância, mesmo que estejam em
Grau de Recurso.
Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A
conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do
destinatário da certidão.
A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e
às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes
do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).
Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.
Esta certidão é sem custas.
São Paulo, 31 de maio de 2021.

0048671242
PEDIDO N°:
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Prefeitura de Mogl das Cruzes
Secretaria de Finanças
Departamento de Cadastro Mobiliário
Via internei

ATUREZA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
Nome (Razão Social do Contribuinte : ASSIBRAFF ASSIST.BRAS. ATEND.FUN F LTDA.
C.N.P.J. : 00.890.716/0001-01
Endereço: R JUVENAL RIBAS DE MELLO 21 CENTRO NIOGI DAS CRUZES SP 013780 370
Atividade : ATIVIDADES FUNERARIAS E SERVICOS RELACIONADOS NAO ESPECIFICADOS
NTERloRNIENTE
Situa

o ATIVO

RIBUTOS E PERIODOS CERTIFICADOS
i
ISSQN (IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA) E TAXAS MOBILIARIAS ATÉ A
RESENTE DATA.

1. CERTIFICA que NÃO EXISTEM débitos em aberto para com esta Prefeitura até
esta data e hora, sobre o cadastro mobiliário acima identificado. Fica ressalvado o direito
da Fazenda Pública Municipal de cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas ou
que se verifiquem a qualquer tempo.
2. A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na
Internet, no endereço:
http

ww.mogida scruzes.sp_gov.briservico/todos-os-assunlos/iss-autenticacao-do-cerlidao-negativa

3. A presente Certidão tem validade de 180 (Cento e Oitenta) dias, a partir da data de
sua expedição, de conformidade com o Inciso ii do Artigo 17 do Decreto Municipal n° 338,
de 29 de Julho de 1993.
Data da Emissão : 28/05/2021 às 14:43:49 (Data e Hora de Brasília)
Códi o de Controle : 2021.007.469
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria da Dívida Ativa
Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Divida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 00.890.716

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima idenlificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

-^

Tratando-se de CRIDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.

Certidão n°

29797815

Data e hora da emissão

31/05/2021 16:45:53

Folha 1 de 1
(hora de Brasflia)

(TRINTA) dias, contados da emissão.
Conjunta SF-PGE n°2, de 9 de maio de 2013.
Resolução
Certidão emitida nos termos da
Validade

30

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br
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28/C5/2021

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: ASSIBRAFF - ASSISTENCIA BRASILEIRA DE ATENDtMENTO FUNERAL A FAMILIA
LTDA
CNPJ: 00.890.71610001-01
Ressalvado o direto de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer diidas de
responsabilidade do sujeito passivo ac'ma identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam deb:tos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal. ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN)
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão e válida para o estabelecimento matriz e suas Riais e, no caso de ente federativo, para
Iodos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo nu ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do ar.. 11 da Lei ri 8.212, de 24 da julho do 1991.
A aceitação desta cert.dão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> au <htp://www.pgin.gov.br>.
Certidão errytida cratu:tamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/1012014.
Emitida às 14:36:57 do dia 28105/2021 <hora e data de Brasllia>.
Vá'ida até 24/11/2021.
Código de controle da certidão: 07C2.9C11.EE65.4D33
Qualquer rasura eu emenda invalidará este documento.
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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE

MOGI DAS CRUZES
EMPRESA ASSOCIADA
A Sra. Presidente da Associação Comercial, no uso de suas atribuições legais e •
estatutárias, certifica que a empresa ASSIBRAFF-ASS.BRAS.ATEND.FUNERAla, está
registrada no quadro de associados desta instituição, com direito a todas as
prerrogativas que lhe são conferidas, gozando dos privilégios que lhe oferecem o
estatuto da entidade.
"EMPREENDER SEMPRE"

PRESIDENTE DA ACMC
adua Rama Rachid Sleiman

MOGI DAS CRUZES, 14 de Abril de

2021.

DIRETOR
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA
CNPJ:
NOME EMPRESARIAL:
CAPITAL SOCIAL:

00.890.716/0001-01
ASSIBRAFF • ASSISTENCIA BRASILEIRA DE ATENDIMENTO FUNERAL A FAMILIA LTDA
RS10.000,00 (Dez mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
Qualificação:

EDSON FRANCISCO DA COSTA
49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
Qualificação:

MARCIA SUZUKI VATANABE
49-Sócfo-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
umi:do no chi 01/C6/1021 às 13:10 (data e hora de 1313Sill).

0110612021

Consulta Pública ao Csdesp

Consulta Pública ao Cadastro
ICMS

Cadastro de Contribuintes de
ICMS Cadesp

Côdigo de controle da consulta: 1440305d-5090-43c3-a260-d4c8593acf27

Estabelecimento
1E: 454.289.439.111
CNP]: 00.890.716/0001-01
Nome Empresarial: ASSIBRAFF - ASSISTENCIA BRASILEIRA DE ATENDIMENTO FUNERAL A FAMILIA .TOA
Nome Fantasia: ASSIBRAFF
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço
Logradouro: RUA JUVENAL RIBAS DE MEI10
No: 21

Complemento:

CEP: 08.780-370

Bairro: PARQUE MONTE LIBANO

Município: MOGI DAS CRUZES

UF: SP

Informações Complementares
Data da Situação Cadastral: 07/06/2004

Situação Cadastral: Ativo
Ocorrência Fiscal: Ativa

Posto Fiscal: PF-10 - MOGI DAS CRUZES

NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE
Regime de Apuração: ApuRAÇÂo
Atividade EconOmica: Atividades funerárias e serviços reiacionados não especificados anteriormente

Informações NE-e
Data de Credenciamento como emissor de NF- 02/01/2015
e:
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total

Data de Início da Obrigatoriedade de NF-o: 01/01/2015

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em Informações fornecidas pelos próprios contribuintes
cadastrados. Não vaiem COMO certidão de sua efetiva exIsténda de fato e de direito, não são
oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com
eles ajustadas.
VersEço: 2,99,0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
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Prefeitura de Mogi das Cruzes

RÇO_ F?

Secretaria de Finanças
Departamento de Rendas Imobiliárias
DADOS DA REQUISIÇÃO
FINALIDADE: L.1CITACOES
Nomo Requerente: EDSON FRANCISCO DA COSIA CPF: 690.640.758-91
Endereço:

RUA CORONEL CARDOSO DE SIQUEIRA 3013
08790-420 VILA OLIVEIRA - MOGI DAS CRUZES i SP

NATUREZA

Certidão Negativa de Débitos Imobiliários
IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL
Inscrição: 03.036.002.000-9
Endereço do Imóvel: AV ANTONIO DO NASCIMENTO COSTA 72 E OUTRO
Lotoamento: CENTRO
Quadra:
Loto:
Área Terreno: 493.20 Área Construção: 542,C0 Área &Baila/Outras edificações: 13C,40

TRIBUTOS E PERÍODOS CERTIFICADOS:
IPTU (Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana)
Até a presente Data e Hora

CERTIFICA, que NÃO EXISTEM débitos em aberto para com esta
Prefeitura até esta data e hora, sobre o imóvel acima identificado. Fica
ressalvado o direito de a fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer dívidas
sobre o imóvel acima identificado que vierem à ser apuradas ou que se
verificarem a qualquer tempo.;
2. A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua
endereço
na
Internet,
no
autenticidade
https:llonline.mogidascruzes.sp.gov.briservicos > menu IPTU ou utilize
dispositivo leitor de QRcode .
1.

e
Emissão: 1 de Junho de 2021 às 13:14:54 (Data/Hora de Brasilia)

PlY e

Código de controle: 2021.123.718
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Fechar
Prefeitura de Mogi das Cruzes
Secretaria de Finanças - Departamento de Cadastro Mobiliário - Consulta Pública
Av.Vereador Narciso Yague Guimaràes, 277- Centro Cívico - Mogl das Cruzes - SP
C .N.P.J. 46.523.270/0031-88
Via Internet

Emissão

01106/2021 às 13:15:45

Nome do Contribuinte
ASSIBRAFF ASSIST.BRAS. ATEND.FUN F LTDA.

Nome Fantas a
ASSIBRAFF

C.N.P.J.
00.890.710/0001-01

1.E.
é54.289.439.111

CNAE
9603-3/99 - ATIVIDADES FUNERARIAS E SERVICOS RELACIONADOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9603-3/05 - SERVICOS DE SOMATOCONSERVACAO
9603-3/03 • SERN/lCOS DE SEPULTAMENTO
9603.3104 - SERWCOS DE FUNERARIAS
9603.3/01 • GESTAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS
Item da Lel
25.01 - FUNERAIS INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXA° URNA OU ESDUlFES ALUGUEL DE CAPELA TRANSPORTE DO CORPO
CADAVERICO FORNECIMENTO DE FLORES COROAS E OUTROS PARAMENTOS DESEMEARACO DE CERTIDAO DE OBITO
FORNECiMENTO DE VEU ESSA E OUTROS ADORNOS EMBALSAMENT0EmsELEzAMENTO CONSERVACAO OU RESTAURACAO DE
CADAVERES
25.04 - tvtANUTENCAO E CONSERVACAO DE JAZIGOS E CEMITERIOS
25.05 - CESSA° DE USO DE ESPACOS EM CEMITERIOS PARA SEPULTAMENTO
Endefeçc do Contribuinte
R JUVENAL RIBAS DE MELLO

Bairro
CENTRO

Número
21

Complemento

C dade - UF
MOGI DAS CRUZES - SP

CEP
08780-370

Situação Cadastral Vigente

[Jau. desta Sltuaçâo

ATIVO

01/06/2021
Mensagem

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Via Internet

Emissão: 01/06/2021 às 13:15:45

Os dados acima estão baseados em Informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem
como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a
responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3 REGIÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
AÇÕES CÍVEIS, FISCAIS E CRIMINAIS

N° 2021.0002715342
CERTIFICAMOS que, em pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição, exclusivamente neste
Tribunal Regional Federal da 3' Região (2° Grau), com sede em São Paulo / Capital e jurisdição nos
Estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul, NÃO CONSTA(M) processo(s) e/ou procedimento(s)
distribuído(s) até a presente data e hora, contra ASSIBRAFF - ASSISTENC1A BRASILEIRA DE
ATENDIMENTO FUNERAL A FAMILIA LTDA, irscrito(a) no CPF/CNPJ n° 00.890.716/0001-01.
NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São
Paulo, aos 1 (um) dias do mês de junho de 2021, às 13:14.
Observações:
a) Certidão requerida pela Internet, expedida gratuitamente;
b) Certidões e/ou informações a respeito do(s) processo(s) constante(s) da presente certidão deverão
ser solicitadas pessoalmente na respectiva Secretaria do órgão Julgador, ou junto ao Tribunal
Superior em que estiver localizado, conforme endereços disponibilizados em nosso site;
c) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada por qualquer interessado, com base no código
de segurança 6e114a4e 028b4707 04e75d9c 5b397d23 0140f797, no endereço
http://web.trf3Jus.brIcertidao/certidabiudicial/VerificarAutenticidade, até 60 dias contados da
data de sua expedição (prazo em que ficará disponível no sistema);
d) Não constam do cadastro do processo quaisquer dados de identificação a que se refere o
parágrafo único do art. 20 da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, que estejam ausentes na certidão no
caso de apontamento de registro de processo (ação penal);
e) Não estando disponíveis nos sistemas de acompanhamento processual os dados de identificação a
que se refere o parágrafo único do art. 2° da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, no caso de
apontamento de registro de processo (ação penal) na presente certidão, o interessado deverá dirigirse ao órgão em que o processo se encontra atualmente, para a complementação daqueles dados, se
necessário;
f) O nome da pessoa pesquisada e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) foram inseridos na certidão pelo próprio
Página 1 de 2
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PCDER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3°. REGIÃO
CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO N' 2021.0302715342

interessado, no ato da solicitação, sendo de sua inteira responsabilidade a exatidão dos mesmos;
g) Esta certidão somente terá validade se houver inteira correspondência entre o nome do solicitante
e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas (CNPJ) nela grafados e os dados (nome e número) constantes dos aludidos
documentos;
h) Para efeito da conferência da validade desta certidão, caberá ao destinatário do documento
confrontar os dados constantes do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou do Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas (CNPJ) do solicitante com aqueles impressos na certidão;
i) Esta certidão não inclui pesquisa relativa a feitos de publicidade restrita;
j) Não foram consultados eventuais inquéritos ou procedimentos investigatórios equiparados;
k) A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal
da 38 Região (2° Grau), com sede em São Paulo/Capital e jurisdição nos Estados de São Paulo e de
Mato Grosso do Sul;
1) Esta certidão abrange os processos em tramitação no SIAPRO — Sistema de Acompanhamento e
Informações Processuais do 2° Grau e no PJe Sistema Processual Eletrônico.

Tribunal Regional Federal da 38 Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14° andar, São Paulo/SP
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(Prefeitura dè niogi das Cruzes
CONTRATO EMERGENCIAL DE CONCESSÃO N° 43, DE 02 DE JUNHO DE 2021
Processo n° 12.315/2021
Dispensa de Licitação
CONTRATO EMERGENCIAL DE CONCESSÃO
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MOGI DAS CRUZES E A EMPRESA ASSIBRAFF
ASSISTENCIA BRASILEIRA DE ATENDIMENTO
FUNERAL A FAMILIA LTDA., TENDO POR
OBJETO A EXECUÇÃO E EXPLORAÇÃO DO
SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL DE MOGI DAS
CRUZES.
Pelo presente Instrumento de Contrato de Concessão, integrado especialmente pelo
Processo Administrativo n° 12.315 de 2021, de um lado o Município de Mogi das Cruzes,
entidade jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n°46.523.270/0001-88,
com sede nesta cidade, na Avenida Vereador Narciso Vague Guimarães, n° 277, doravante
denominado simplesmente CONCEDENTE, com fundamento no Decreto n° 17.500, de 27
de junho de 2018, neste ato representado pelo Secretário de Governo, Francisco Cardoso de
Camargo Filho, portador da CIRO n° 5.532.538 SC e do CPF n° 223.413.588-53, de outro
lado, a empresa ASSIBRAFF - Assistencia Brasileira de Atendimento Funeral a Familia
Ltda., entidade jurídica de direito privado, com sede na Rua Juvenal Ribas de Mello, n°21,
Parque Monte Líbano, Mogi das Cruzes - SP, CEP 08780-370, inscrita no CNPJ/MF sob n°
00.890.716/0001-01 e Inscrição Estadual n" 454.289.439.111, neste ato representada por
Edson Francisco da Costa, portador da CIRG n° 3.391.765-1 e do CPF n° 690.640.758-91,
adiante denominado simplesmente CONCESSIONÁRIA, contratada nos termos da Lei
Orgânica do Município de Mogi das Cruzes, da Lei Municipal n° 7.619, de 27 de outubro de
2020 e das Leis Federais ri° 8.987/95 e n° 8.666/93 e suas alterações, têm entre si ajustado, e
celebram por força do presente instrumento, CONTRATO EMERGENCIAL DE
CONCESSÃO para execução e exploração do SERVIÇO FUNERÁRIO DE MOGI DAS
CRUZES, consoante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Objeto da Concessão
1.
Obriga-se a CONCESSIONÁRIA, na forma deste Instrumento, a prestar ao
CONCEDENTE, o Serviço Funerário Municipal de Mogi das Cruzes, o qual compreende:
I - Fabricação, aquisição e fornecimento de caixões e urnas mortuários
para pessoas falecidas no Município de Mogi das Cruzes;
II - Remoção dos mortos, salvo nos casos em que esta deva ser processada
pelos serviços de polida;
III -

Transporte de flores nos cortejos fúnebres;

frefeitura de Mogi das CiliZeS
CONTRATO N° 43/2021 - FLS. 2
IV -

Instalação e ornamentação de câmaras mortuárias;

V-

Fornecimento de todos os artigos próprios da atividade funerária,
bem como de aparelhos de ozona quando indispensável;

VI -

Cortejo e transporte fúnebre, observadas as exigências legais, por
ruas e estradas de rodagem do Município de Mogi das Cruzes para
outro;

VII - Providências junto aos Cartórios de Registro Civil e Cemitérios,
divulgação do falecimento, assistência à família enlutada e outros
serviços correlatas;
VIII - Colaboração direta com as autoridades públicas administrativas e
policiais, em casos de acidentes, tragédias e qualquer calamidade pública,
que resulte em morte de pessoas.
1.1
Além dos serviços obrigatórios acima referidos, a CONCESSIONÁRIA poderá
executar outras atividades de serviço ou de comércio, desde que vinculadas à principal
finalidade da concessão.
1.2
A CONCESSIONÁRIA prestará os Serviços Funerários visados nos seguintes
imóveis: o Velório situado à Rua São Vicente de Paulo, 145, Distrito de Braz Cubas, nesta
cidade, constituído de uma área de terreno de 1.741,83m2 e edificações nela implantadas com
277,37m2; e o Velório situado na Av. Antônio do Nascimento Costa, n" 51, nesta cidade,
com 2.599,43 m2, e edificações nela implantadas com 534,20 m2; em ambos de forma gratuita,
cuja outorga do direito real de uso sobre os mesmos será formalizada nos termos do artigo 60
"parte final", da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações posteriores nela introduzidas.
1.2.1 "Sem prejuízo, fica estabelecido que a contratada poderá, também, utilizar os
demais velórios do Município, sempre que necessário, especialmente em face 'as
circunstâncias da ocasião. Todas essas providências, visam um serviço de qualidade, de modo
a atender as necessidades dos Munícipes, de forma correta e eficaz."
1.3
Fica vedado à CONCESSIONÁRIA, ceder ou transferir, no todo ou em parte, a
concessão de que trata esta lei, sem prévia e formal anuência do CONCEDENTE.
São privativos da CONCESSIONÁRIA os serviços relacionados na Cláusula
1.4
Primeira, quanto aos óbitos ocorridos na área territorial do Município de Mogi das Cruzes.
1.4.1 Fica facultada a utilização dos serviços de funerárias de outras localidades
ainda que o óbito ocorra no perímetro territorial do Município de Mogi das Cruzes,
quando o velório, sepultamento e demais serviços funerários venham ser prestados em
outro Município. Nesse caso, a remoção do corpo deverá ser acompanhada pela
documentação necessária e por guia expedida pela CONCESSIONÁRIA responsável,
mediante recolhimento da tarifa afixada pelo CONCEDENTE.
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1.4.2

As funerárias de outras localidades poderão realizar sepultamentos no

Município de Mogi das Cruzes, desde que o óbito tenha ocorrido fora de seus limites
territoriais. Nesse caso, todo e qualquer serviço constante da relação específica a que
se refere Cláusula Primeira deste contrato, que venha a ser executado dentro da área
territorial do Município de Mog,i das Cruzes, ficará sujeito ao recolhimento da
respectiva tarifa em favor da CONCESSIONÁRIA responsável.
CLÁUSULA SEGUNDA - Prazo de Vigência da Concessão
2.1
O prazo de vigência da concessão, contado a partir da assinatura deste contrato, será
de 180 (cento e oitenta) dias, ou até a conclusão do certame licitatório, o que ocorrer
primeiro.
CLÁUSULA TERCEIRA Remuneração Mensal e Tarifas Praticadas
3.1
A remuneração mensal da concessão ora outorgada correspondera ao valor de 275
UFMs (duzentas e setenta e cinco Unidades Fiscais do Município).
3.2
A remuneração de que trata o subitem acima será recolhida aos cofres da Fazenda
Pública Municipal até o 50 dia útil de cada mês subseqüente ao faturamento da receita bruta,
em guia própria fornecida pela Secretaria Municipal de Finanças.
3.3
Os preços públicos, por força do que dispõe a Lei n° 9.069/95, não sofrerão reajuste
por doze meses. Após decorrido este prazo e mediante análise das planilhas de preços, estes
poderão ser reajustados com base no índice de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatísticas— IPCA do IBGE.
3.4

As tarifas serão aplicadas observadas os seguintes descontos:
a) Percentual ofertado para desconto do funeral tipo popular, nos termos da
legislação municipal: 95% sobre o valor estabelecido no Decreto Municipal n°
19.725/2020;
b) Percentual ofertado para desconto do funeral tipo luxo: 73% sobre o valor
estabelecido no Decreto Municipal n" 19.725/2020;
e) Percentual ofertado para desconto no funeral tipo super-luxo: 53°/0 sobre o
valor estabelecido no Decreto Municipal n° 19.725/2020.

3.5
Adernais a CONCESSIONÁRIA fornecerá gratuitamente até 2 (duas) urnas
mensais do tipo especial padrão G, medindo externamente 1,98m de comprimento x
73cm de largura e 38cm de altura, para cada um dos três planos mencionados acima.
CLÁUSULA QUARTA - Serviço Adequado
4.1
A CONCESSIONÁRIA deverá prestar serviço adequado ao pleno atendimento dos
usuários, conforme estabelecido na Lei Municipal n° 7.619, de 27 de outubro de 2020, nas

Prefeitura de 94ogi dar Cruzes
CONTRATO N° 43/2021 - FLS. 4
4.2
O Serviço adequado é o que satisfaz as condições de pontualidade, regularidade,
continuidade, segurança, eficiência, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade dos
preços públicos.
4.3
A modicidade dos preços públicos a que refere o item acima será aferível por meio de
análise e confirmação dos elementos da planilha de custos que a CONCESSIONÁRIA
deverá fornecer nos termos do artigo 37 da Lei n°7.619/2020.
4.4
Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de
emergência ou após prévio expresso aviso ao CONCEDENTE, quando:
4.4.1 - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações;
4.4.2 - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade
CLÁUSULA OUINTA - Direitos e Obrigações dos Usuários
5.1

São direitos e obrigações dos usuários, afora outros que por lei couber:
5.1.1 receber serviço adequado;
5.1.2 receber do CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA informações para
defesa de seus interesses individuais e coletivos;
5.1.3 ter plena liberdade de escolha para contratar os serviços da
CONCESSIONÁRIA de sua preferência, não podendo ser cerceado em seu livrr
arbítrio por nenhum artifício ou pacto alheio à sua vontade;
5.1.4 levar ao conhecimento do CONCEDENTE as irregularidades de que tenha
conhecimento, referentes ao serviço prestado;
5.1.5 ser o corpo transportado com pontualidade, segurança c higiene;
5.1.6 ser atendido com urbanidade pelos prepostos da CONCESSIONÁRIA c pelos
agentes do CONCEDENTE;
5.1.7 receber da CONCESSIONÁRIA informações a respeito das características
dos serviços, tais como horários, tempo de percurso, localidades atendidas, preço da
tarifa e outras relacionadas com os serviços;
5.1.8 comunicar às autoridades competentes as irregularidades e os atos ilícitos
praticados pela CONCESSIONÁRIA na prestação dos serviços;
5.1.9 demais direitos definidos nas normas de defesa do consumidor;
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5.1.10 direitos constantes na legislação federal sobre concessões de serviços públicos;
5.1.11 os previstos no
CONCESSIONÁRIA.

contrato

firmado

entre

o

CONCEDENTE e a

CLÁUSULA SEXTA - Encargos do CONCEDENTE
6.1

São encargos do CONCEDENTE, afora outros:

6.1.2 baixar normas complementares, no que for necessário ao fiel cumprimento do
objeto deste contrato;

6.1.3 aplicar as penalidades legais, regulamentares e contratuais;
6.1.4 intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos neste contrato;
6.1.5 extinguir a concessão, nos casos previstos na Lei Municipal n° 7.619, de 27 de
outubro de 2020, e neste contrato;
6.1.6 homologar reajuste e proceder à revisão da tarifa na forma prevista, das normas
pertinentes e do contrato;
6.1.7 cumprir e fazer cumprir as disposições legais ao Serviço Funerário Municipal e
as cláusulas contratuais da concessão;
6.1.8 zelar pela boa qualidade do Serviço Funerário Municipal receber, apurar e
solucionar queixas e reclamações dos usuários, que serão cientificados, em até 30
(trinta) dias, das providências tomadas;
6.1.9 estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação e conservação
do meio ambiente;
6.1.10 coordenar e fiscalizar a operação, a administração e expansão do Serviço
Funerário Municipal;

6.1.11 coordenar, supervisionar e fiscalizar as operações da CONCESSIONÁRIA do
Serviço Funerário Municipal.
6.2
No exercício da fiscalização, o CONCEDENTE terá acesso aos dados relativos à
administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da
CONCESSIONÁRIA.
CLÁUSULA SÉTIMA - Obrigações da CONCESSIONÁRIA
7.1

Constituem
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7.1.1 recolher mensalmente aos cofres municipais os valores das remunerações, bem
como de eventuais tributos incidentes sobre suas atividades, tudo impreterivelmente
até o 50 (quinto) dia útil de cada mês;
7.1.2 manter cru serviço, carros fúnebres com até 5 (cinco) anos de fabricação c em
perfeitas condições e em número suficiente para atendimento do serviço;
7.1.3 fornecer, gratuitamente, na forma do disposto no artigo 197 da Lei Orgânica do
Município de Mogi das Cruzes, caixões mortuários, serviços funerários populares,
inclusive o uso dos velórios, para sepultamento de indigentes, pessoas pobres ai
carentes, assim consideradas pelo CONCEDENTE, e constante contrato;
7.1.4 manter no Serviço Funerário Municipal, livros de reclamações, devidamente
formalizados, à disposição da população c dos Poderes Públicos;
7.1.5 responsabilizar-se pelo transporte, dentro do perímetro urbano do Município de
Mogi das Cruzes e às respectivas necrópoles, dos corpos de todos os indigentes, nas
condições estabelecidas no subitem 7.1.3;
7.1.6 dispor, para fornecimento gratuito a indigentes e pessoas pobres e carentes,
bem como para venda, caixões mortuários populares;

4,t

7.1.7 manter em local visível do estabelecimento tabela das tarifas dos serviços bem
corno, de preços dos produtos comercializados;
7.1.8 não negar aos requerentes a prestação de serviços de categoria inferior que
estejam tabelados, sob pena de, prestando de categoria superior, não poderem cobrpsenão as tarifas da categoria inferior;
7.1.9 apresentar aos requerentes o catálogo das umas, por ocasião da solicitação dos
serviços;
7.1.10 atender a todas as demais exigências que forem estabelecidos pelo
CONCEDENTE, objetivando a perfeição do serviço e o melhor atendimento da
população.
7.2

São ainda obrigações da CONCESSIONÁRIA:
7.2.1 prestar serviço funerário adequado, na forma prevista nesta lei, nas normas
técnicas aplicáveis c nos contratos, de forma ininterrupta;
7.2.2 manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão;
7.2.3 prestar contas da gestão do Serviço Funerário ao CONCEDENTE e aos
usuários, nos termos definidos nos contratos;
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7.2.4 cumprir e fazer cumprir as normas do Serviço Funerário Municipal e as
cláusulas contratuais das concessões;
7.2.5 permitir aos encarregados da fiscalização, livre acesso em qualquer época, às
obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do Serviço Funerário Municipal;
7.2.6 manter os bens vinculados à prestação dos serviços em perfeito estado de
conservação, limpeza, higiene e uso imediato, contratando seguro que reponha seus
reais valores em casos de furtos, roubo, destruição por fogo, raio ou qualquer outra
calamidade pública, bem como, em casos de eventuais danos que prejudiquem seu
funcionamento ou utilização;
7.2.7 captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do
Serviço Funerário Municipal;
7.2.8 empregar pessoal habilitado c material adequado na prestação dos serviços,
aprovados pelo CONCEDENTE;
7.3

Para os efeitos deste item, consideram-se:
7.3.1 indigente - os falecidos no Município de Mogi das Cruzes, cujos corpos não
forem reclamados;
7.3.2 pessoa pobre ou carente - aquela cuja família se encontre em situação
financeira precária, que a impossibilite de arcar com as despesas do funeral tipo
popular, sem prejuízo da própria subsistência familiar, devidamente atestada pela
Secretaria Municipal de Cidadania e Ação Social ou por Autoridade Policial
competente.
CLÁUSULA OITAVA - Direitos dos Portadores de Deficiência

8.1

A CONCESSIONÁRIA fica obrigada a manter à disposição dos portadores de

deficiência física, pelo menos, 2 (duas) cadeiras de rodas nas dependências de cada um dos
velórios municipais.
8.1.2

Serão mantidos avisos da disponibilidade das cadeiras para deficientes físicos,

em local visível dos velórios.
8.2

A CONCESSIONÁRIA, se necessário, providenciará as adaptações estruturais

necessárias nos prédios dos velórios a

fim

de possibilitar e facilitar a locomoção de

deficientes físicos.
CLÁUSULA NONA - Extinção da Concessão
9.1

Extingue-se a concessão:
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9.1.1 advento do termo final previsto no contrato;
9.1.2 encampação;
9.13 caducidade;
9.1.4 rescisão;
9.1.5 anulação;
9.1.6 falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA c falecimento ou incapacidade
do titular, no caso de empresa individual.
Extinta a concessão, retoma o CONCEDENTE todos os bens reversíveis, quando
9.2
houver, direitos e privilégios transferidos à CONCESSIONÁRIA, conforme previsto neste
contrato.
9.3
Extinta a concessão, haverá a imediata assunção do serviço peio CONCEDENTE,
procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessárias.
9.4
A assunção do serviç.o autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pelo
CONCEDENTE, de todos os bens reversíveis, quando houver.
9.5
Nos casos previstos nos subitens 9.1.1 e 9.1.2, a CONCEDENTE, antecipando-se
extinção da concessão, procederá aos levantamentos e avaliações necessários à determinação
dos montantes da indenização que será devida à CONCESSIONÁRIA, na forma dos subitens
9.6 e 9.7 deste contrato.
9.6
A reversão decorrente do advento do termo final previsto nos contratos, far-se-á com a
indenização das parcelas de investimentos vinculados a bens reversíveis, quando houverem,
ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados, estritamente, com o
objetivo de garantir a implantação, continuidade e atualidade do serviço concedido.
Considera-se encampação a retomada do serviço pelo CONCEDENTE durante o
9.7
prazo de concessão, por motivos de interesse público, mediante lei autorizativa especifica, a
qual somente poderá se efetivar com a prévia indenização dos investimentos realizados,
inclusive em obras de manutenção, bens e instalações, ainda não amortizados ou depreciados,
que tenham sido efetuados para o cumprimento do contrato de concessão, deduzidos os ônus
financeiros remanescentes.
A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do CONCEDENTE., a
9.8
declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as
disposições deste artigo e as normas convencionais entre as partes.
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9.8.1
quando:

A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo CONCEDENTE

9.8.1.1 o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente,
tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidos da qualidade
do serviço;
9.8.1.2 a CONCESSIONÁRIA descumprir cláusulas contratuais ou
disposições legais e regulamentares concernentes à concessão;
9.8.1.3 a CONCESSIONÁRIA paralisar o serviço ou concorre em para
tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou de força maior;
9.8.1.4 a CONCESSIONÁRIA perder as condições econômicas, técnicas
ou operacionais, para manter a adequada prestação do serviço concedido;
9.8.1.5 a CONCESSIONÁRIA não cumprir as penalidades impostas por
infrações, nos devidos prazos;
não atender à
9.8.1.6 a CONCESSIONÁRIA
CONCEDENTE, no sentido de regularizar a prestação do serviço.

intimação

da

9.9
A declaração de caducidade da concessão deverá ser precedida de verificação da
inadimplência da CONCESSIONÁRIA em processo administrativo, assegurado o direito de
ampla defesa.
9.10 Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicado à
CONCESSIONÁRIA, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos no subitern
9.8.1, dando-lhes um prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o
enquadramento, nos termos contratuais.
9.11 Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será
declarada por decreto do Poder Executivo independente de indenização prévia, calculada no
decurso do processo.
9.12 A indenização de que trata o subitem 9.11 será devida na forma do subitem 9.6 e será
calculada com os procedimentos a serem estabelecidos em contrato, descontado o valor das
multas contratuais e dos danos causados pela CONCESSIONÁRIA.
9.13 Declarada a caducidade, não resultará para o CONCEDENTE qualquer espécie de
responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros
N ou com empregados da CONCESSIONÁRIA.
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CLÁUSULA DÉCIMA - Veículos da CONCESSIONÁRIA
10.1 Os veículos deverão, obrigatoriamente, ser aprovados em vistoria anual, nela
Secretaria Municipal de Transportes, e satisfazerem as seguintes exigências:
10.1.2 ter no máximo 5 (cinco) anos de fabricação;
10.1.3 estar em excelentes condições de uso, nas partes mecânica, elétrica e de
estética;
10.1.4 a pintura deverá ser uniforme em todo o veículo;
10.1.5 conter nas portas dianteiras a denominação CONCESSIONÁRIA;
10.1.6 estar sempre limpos e conservados, dentro da mais perfeita higiene e
segurança;
10.1.7 ser licenciados no Município de Mogi das Cruzes.
10.2 Os coches fúnebres não poderão executar atividades estranhas àquelas para as quais
foram designadas.
10.3 O coche, quando estiver transportando ataúdes no perímetro urbano, deverá manter
velocidade máxima de 40 (quarenta) quilômetros por hora.
10.4 Os veículos não poderão permanecer estacionados próximos a hospitais ou usas de
saúde, num raio de 200m (duzentos metros).
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Certidões de Óbito, Notas Fiscais e
Pagamentos à CONCESSIONÁRIA
11.1 Por ocasião do sepultamento, é obrigatória a entrega da Certidão de Óbito e da Nota
Fiscal na portaria do Cemitério.
11.1.1 As Notas Fiscais deverão discriminar os serviços funerários prestados, o tipo
de urna e serviços executados, com os respectivos valores, nome do sepultado c do
responsável pelo sepultamento, com seus endereços.
11.1.2 Ao levantar os dados para o preenchimento da Certidão de Óbito, os
empregados da CONCESSIONARIA deverão observar as exigéricias contidas na Lei
dos Registros Públicos.
11.2 Os pagamentos à CONCESSIONÁRIA serão feitos no ato da contratação dos
funerais, quando será extraída Nota Fiscal com as especificações a que se refere o subitem
11.1.
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11.3 A CONCESSIONÁRIA organizará, para aprovação prévia do CONCEDENTE, as
tabelas onde serão definidas as classes, padrões, tipos de caixões e urnas, paramentos, espécie
de transporte, serviços auxiliares e afins, assim como os respectivos preços públicos.
11.3.1 Quando as despesas de funeral forem de responsabilidade de entidades de
previdência ou assistência social, ou ainda de convênios e autoridade pública, poderão
ser glosadas para pagamento futuro, nunca superior a 30 (trinta) dias, mediante
assinatura de documento hábil e de conformidade com os entendimentos prévios entre
os interessados.
11.3.2 É permitida a oferta pela CONCESSIONÁRIA de planos funerários
obedecidas as normas federais e estaduais pela captação de poupança, podendo o
CONCEDENTE criar outras normas sobre tais planos e sua venda no Município de
Mogi das Cruzes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA• - Fiscalização do Serviço Funerário
1/1 A fiscalização do Serviço Funerário Municipal caberá, no que couber, às Secretarias
Municipais de Obras, de Serviços Urbanos, de Finanças, de Governo e ao Departamento de
Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Penalidades
13.1 O descumprimento de quaisquer cláusulas deste instrumento contratual que vier a ser
celebrado entre as partes, sujeitará a CONCESSIONÁRIA às penalidades elencadas no
artigo 77 e seguintes, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações,
desde que tipificadas as condutas nelas previstas, observadas, quanto às multas, as disposições
do Decreto Municipal n° 6.758/06 e suas posteriores alterações.
13.2 As penalidades a que se refere o subitem anterior não impedem que o
CONCEDENTE rescinda unilateralmente este contrato e aplique outras sanções previstas na
legislação vigente.
13.3 As multas serão descontadas dos pagamentos ou Garantia de Execução do Contrato,
ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.
13.4 Pela inexecução total ou parcial do Contrato o CONCEDENTE poderá ainda,
garantida prévia defesa, aplicar à CONCESSIONÁRIA as sanções previstas nos artigos 87 e
88 da Lei Federal n° 8.666/93 com suas alterações.
13.5 O não cumprimento total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão,
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, além das sanções
previstas no Contrato, na forma do artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93 com suas alterações.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Normas Técnicas
14.1 Os serviços objeto do contrato serão executados de conformidade com as Normas
Técnicas da ABNT e, no que couber, de conformidade com as disposições legais e
regulamentares em vigor, especialmente as normas relacionadas com execução, fiscalização,
fornecimento, aceitação, penalidades, rescisão de contratos, pagamentos, medição de serviços
e normas técnicas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Responsabilidade
15.1 Responderá a CONCESSIONÁRIA, na forma da legislação vigente, pela boa
execução integral dos serviços objeto deste Contrato, por sua eficiência, bem como pelos
eventuais danos ou imperfeições que venham a ser verificados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Correção de Falhas
16.1 A CONCESSIONÁRIA obriga-se a prestar sem ônus para ao CONCEDENTE,
todos os serviços necessários à correção de falhas ou imperfeições verificadas nos serviços
objeto deste Contrato, sempre que a ela imputáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Esclarecimentos Técnicos
17.1 Tanto durante quanto após o término deste Contrato, a CONCESSINÁRIA se obriga
a prestar ao CONCEDENTE, sem ônus para esta, esclarecimentos técnicos, interpretações e
informações sobre assuntos relacionados com trabalhos executados por força deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Descumprimento de Cláusulas Contratuais
18.1 O descumprimento de quaisquer cláusulas do instrumento contratual celebrado entre
as partes, sujeitará a CONCESSIONÁRIA às penalidades previstas na Lei Federal n.°
8.666/93, com suas alterações, observadas quanto às multas, as disposições do Decreto
Municipal n° 6.758/06 e suas posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Foro
19.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Mogi das Cruzes, para o deslinde de todas as
questões oriundas do presente Contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - Valor do Contrato
20.1 Dá-se ao presente Contrato de Concessão o valor correspondente a 275 UFMs
(duzentas e setenta e cinco Unidades Fiscais do Município) mensais, nesta data equivalente a
RS 309.391,50 (trezentos e nove mil trezentos e noventa e um reais c cinquenta centavos),
para todos os fins dc direito.
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E, por estarem certos e ajustados, foi lavrado este instrumento em 2 (duas) vias de
igual teor c forma, digitadas apenas no anverso, assinada a última folha e rubricadas as
anteriores, ficando uma via com o CONCEDENTE e a outra com a CONCESSIONÁRIA,
tudo na presença das duas testemunhas abaixo, para que surta todos os efeitos legais.
Registrado, nesta data, na Secretaria Municipal de Governo.
PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES, 02 de junho de 2021.

(FRANCISCO CARDOSO DE CAMARGO FILHO
•
Secretário de Governo

EDSON FRANCISCO DA COSTA
ASSIBRAF - Assistencia Brasileira de Atendimento Funeral a Familia Ltda.
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ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(CONTRATOS)

CONCEDENTE: Município de Mogi das Cruzes
CONCESSIONÁRIA: ASSIBRAFF - Assistencia Brasileira de Atendimento Funeral a
Familia Ltda.
Contrato n° (DE ORIGEM): 43/2021
Objeto: Execução e exploração do serviço funerário municipal de Mogi das Cruzes.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:
a)
o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
h)
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrônico, cm consonância com o estabelecido na Resolução n° 01/2011 do TCESP;
além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que
c)
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial
do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sãc
Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de
1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do
Código de Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo
eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2°
das Instruções n°01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
e) 6 de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:

O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
a)
publicação;
4‘"--
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b)
Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Mogi das Cruzes, 02 de junho de 2021.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Caio César Machado da Cunha
Cargo: Prefeito
CPF: 275.982.388-12
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGACÃO DO CERTAME OU RATIFICACÃO DA
DISPENSA/1NEXIGIBILIDADE DE LICITACÃO:
Nome: Lucas Nobrega Porto
Cargo: Secretário de Gabine do Prefeito
CPF: 382.193.168-02
Assinatura:
fi~

(

RESPONSÁVEIS OUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo Contratante:
Nome: Francisco Cardoso de Camargo Filho
Cargo: Secretário de Governo
CPF: 223.413.588-53
Assinatura:
Pela Contratada:
Nome: Edson Francisco &t,,Costa
Cargo: Representante
CPF: 690.640.758-91
Assinatura:
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: Ricardo Abílio Rossi Cardoso
Cargo: Secretário de Finanças
CPF: 246.424.778-29
Assinatura:
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DATA

FOLHA N°

RUBRICA

INTERESSADO

Secretaria de Governo
Ao Departamento de Despesa
Formalizado o Contrato Emergencial de Concessão no 43/2021, encaminhamos o presente
para os devidos fins.
SGov, 2 de junho de 2021.

Francisco Cardoso e amargo Filho
Secretário de Governo
Riov/cxs
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declaração de Atualização Cadastral
ns. 1I4
Eu, Francisco Cardoso de Camargo Filho, CPF 223.413.588-53, atesto que na data
de 07/06/2021 às 08:52:25 minhas informações pessoais perante este Tribunal
encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:
• Nome Completo;
• CPF;
• RG;
• Data de Nascimento;
• E-mail institucional;
• E-mail pessoal;
• Telefone Celular
• Endereço Residencial.
Atesto também que o endereço de e-mail cochicamargo.sgov@pmmc.com.br,
indicado como endereço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o
Tribunal, e que é minha responsabilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer
alteração.
Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:
50F37ACF99E72064A8689148E09F47BD078989A2259036C74139D9AED1

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

b5e71705-9bdc-4807-8b7e-a7ba1b14385c

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declaração de Atualização Cadastral

Eu, Lucas Nábrega Porto, CPF 382.193.168-02, atesto que na data de 07/06/2021 às
08:39:42 minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas
no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:
• Nome Completo;
• CPF;
• RG;
• Data de Nascimento;
• E-mail institucional;
• E-mail pessoal;
• Telefone Celular
• Endereço Residencial.
Atesto também que o endereço de e-mail lucasporto.gab@pmmc.com.br. indicado
como endereço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o Tribunal,
e que é minha responsabilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer alteração.

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:
FCEB7CEODEEODA9F0408E8B9E5956D38B7B4CAB1ADDA5602AB409E948F

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

4fb3fab4-d9dc-44ee-bd5e-ae9e6db6d649
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Licitação
Município: Mogi das Cruzes
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

I

Nova IJcitação
Dados Iniciais 1

:

Voltar
Dados Adicionais 1 Lote/Item

Ratificação

Parecer técnico-juridico/Audiência 1: Contratação Direta

Declaração de existência de recursos

LRF

Autorização 1

- Tipo prestação
v

É Adesão a Ata de
Registro de Preços de
Outro Orgão?•

Não

1

Codigo licitação: -

2021000000063

Ano do processo
administrativo: •

2021

;

Essa licitação possui
órgãos participantes e
os ajustes poderão ser
realizados por egsrn
órgãos?*

Não

No do processo
administrativo: "

12315/2021

1

Divisão do objeto

;

A licitação é: *

Única

Tipo de Objeto:'

Compras e Servico

Objeto da licitação:*

Concessao de servicx) publico

Descreva o objeto da
licitação:*

Serviço Funerário Municipal de Mogi das
Cruzes, o qual compreende:
I Fabricação, aquisição e fornecimento de
caixões e umas mortuárias para pessoas

Justificativa para
contratação:

Procedimento licitatório em andamento através —
da Concorrência no 24/2020; necessidade de aill
`'
adequações técnicas, estudo e exame de
questões Impugnadas em procedimentos
'.:',..

V

1g

Ajustes da licitação
Incluir Ajuste
UOdigo da licitação
i
„

Código do ajuste

Instrumento

1

07/06/2021

ANL,

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - AUDESP

Tribunal de Contas

-x,t
3SSe"

AUDESP

do Estado de Sao Paulo

01.10010~~

fai-~

teIN 1.40

Fana. .116,17

-

Licitação
Município: Mogi das Cruzes
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

r

Nova Licitação

Voltar
Ne Licitação conciuida com sucesso.

Dados Iniciais :, Dados Adicionais

•
Lote/Item 11 Ratificação

Parecer técnico-jurídico/Audiência

Contratação Direta 1 Autorização

Declaração de existência de recursos

LRF

Autorização Secretaria da Fazenda e Planejamento
Há nos autos autorização da Secretaria Estadual da Fazenda e
Planejamento e da Secretaria Estadual de Governo, nos termos do Decreto
Estadual no 64.070 de 02/01/2019?

Não se aplica

Declaração de disponibilidade de documentos
Declaração nos termos do art. 83, XVIII, da instrução 02/2016:

Não

f - Ajustes da licitação

r

Incluir Ajuste

Código da licitação

:

..

4

410

Código do ajuste

Instrumento

J.

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - AUDESP

07/06/2021

a Tribunal de Contas

S

AUDESP
IMADOCMOXIMUtilab~1.1141"10

do Estado de Sao Paulo

Pra4.
N,N5

MENU

- Ajuste •-•-----Município: Mogi das Cruzes
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
Modalidade: Contratacao Direta - Dispensa de licitacao
Código Licitação: 2021000000063 No Licitação: Ano Liw.ação:
Valor estimado da licitação - RS: 309.391,50
No Processo Administrativo: 12315/2021-2021 Ano Processo Administrativo: 2021
Novo Ajuste

Detalhes da Licitação

Voltar 1

Dados iniciais ) Identificação do Ajusta
Publicações

Financeiro ,! Exigências e Cláusulas

Gestor e Vigência do contrato

conclusão

Dados Iniciais
Código do ajuste:*

2021000000001

Instrumento:*

Contrato

Lote(s):'

t ote/It

Quantidade

Execução e exploração do serviço funerário
municipal de Mog; das Cruzes.

1.00000

_

•

_

Lotente
m1

Objeto do Lote

Termos Aditivos do Ajuste

-

•

.

Inserir Termo Aditivo )

Código do Termo Aditivo

I Nu do Termo Aditivo

Ano do Termo Aditivo

- Execuções do Ajuste

^

Inserir Execução

! ,

uação do Ajuste

Inexectição do
Contrato

Número da
Medição

Empenhos/Documento Similar do Ajuste

Houve Liquidação

I Unidade de
Medida

i

serviço

Posa ui
Orça me
nto
Não

Tribunal de Contas do Estado de São Pauto - AUDESP

07/08/2021

No da Nota de
Empenho/Documento
Similar

Data de Emissão da Nota
de Empenho/Documento
Similar

Valor da Nota de
Empenho/Documento
Similar

•••
Fonte de Recursos

Documento Fiscal
Inserir Documento Fiscal

[No Medição

No do Documento
Fiscal

Origem do
Documento Fiscal
- Estado

Valor do
Documento Fiscal

Data do
Documento Fiscal

Pagamentos
Inserir Pagamento

1 _r4° leediçáo

L

Na da Nota Fiscal

Pagamento
Efetuado
.

1

Data do Pagamento

ncargos Recolhidos

1

1..

',•,`

•

07106/2021

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - AUDESP

Tribunal de Contas
Asi oda

AUDESP

do Estado de São Paulo

tÃ, ra
(4) Ftatiar

MENU

b'in

Contrato concluído com sucesso. Caso existam Termos Aditivos, Execuções do Ajuste, Empenhos, Documentos
Fiscais ou Pagamentos, dique nos respectivos botões para efetuar o cadastro.

- Ajuste
Município: Mogi das Cruzes
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
Modalidade: Contratacao Direta - Dispensa de licitacao
Código Licitação: 2021000000063 No Licitação: Ano Licitação:
Valor estimado da licitação - RS: 309.391,50
No Processo Administrativo: 12315/2021-2021 Ano Processo Administrativo: 2021
Novo Ajuste

Dados iniciais
Publicações

Detalhes da Licitação

Identificação do Ajuste

Voltar

1

-,
Financeiro ,. Exigências e Cláusulas
.1

i Gestor e Vigência do contrato !

1 Conclusão
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.
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_

.

I

E-mail profissional:
•

E-mail pessoal:

Assinou o Contrato?
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v
_______

(
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:
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'

)

•

,
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COChietaba.adm.br

i

Assinou o contrato )

i

Sim

-

Responsável pelo Ajuste - parte Contratado
CPF:

Nome:*

E-mail profissional:

E-mail pessoal:

Assinou o contrato?
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-r CPF
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i
; 690.640.758-91

Edson Francisco da
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- Termos Aditivos do Ajuste
Inserir Termo Aditivo

)

Tribunal do Contas do Estado de São Paulo - AUDCSP

07/06/2021

Execuções do Ajuste
[ Inserir Execução

1

inexecução do
Contrato

Situação do Ajuste

Número da
Medição

Houve Liquidação

•

(-• Empenhos/Documento Similar do Ajuste
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Similar

Valor da Nota de
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_____—
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1
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I
________________ •

Documento Fiscal
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,

N° do Documento
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Origem do
Documento Fiscal
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Documento Fiscal

Data do
Documento Fiscal
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No da Nota Fiscal
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Encargos Recolhidos :• ,i
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—
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SECRETAPJA DE

FINANÇAS

PREFEITURA DE

MOGI DAS CRUZES

PROCESSO

ANO

PÁGINA

12315

2020

147

08/05/2021
DATA

INTERESSADO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Ao Departamento de Fiscalização de ISS
Após ciência, encaminhamos o presente para devidas providencias

Depto de Desp

Luciene

em 08 de junho de 2021

• • Victor Browne
Chefe de Divisão
RGF: 11.365

RUBRICA

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES
Ficha da Demanda
Processo: 12315/ 2021

Data de abertura: 04/05/2021 16:19:16 Prazo de resposta: 25/05/2021

Status:Em Análise

Encerramento:

Atendente: FERNANDA CRISTINA PEDROSO DE SOUZA

Sigiloso: Não

Dados Demanda

Tipo Solicitação: Serviço

Prioridade:Normal

Meio de Recebimento:Interno

Requerente: PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES
Órgão Resp: 01.028.000.00.00.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO -

Telefone: 1147985032

Assunto: SOLICITA PROVIDENCIAS
Complemento: CONTRATAÇAO EMERGENCIAL - SERVIÇOS FUNERÁRIOS E OUTROS
Endereço / Detalhes do Local

Logradouro:

Número:

Complemento:
Cidade:

Bairro:
Estado:

CEP:

Detalhes Local:
Providências
Usuário que registrou: LEILANE CAROLINE HILARIO
Data de Registro: 04/05/2021 17:19 Despacho:
PARA PROVIDENCIAS

Órgão que registrou: SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA
Situação:
Valor:

Usuário que registrou: ACACIO ALVES FILHO
Data de Registro: 27/05/2021 11:01 Despacho:
ANALISE PROPOSTAS

Órgão que registrou: DEPTO DE GESTA° DE BENS E SERVICOS
Situação:
Valor:

Usuário que registrou: DANILLO ZIEMBA MACHADO
Data de Registro: 28/05/2021 16:02 Despacho:
para análise

órgão que registrou: SECRETARIA DE GOVERNO - SGOV
Situação:
Valor:

Usuário que registrou: ROSELI BELARMINO DE FARIA
Data de Registro: 31/05/2021 17:02 Despacho:

Órgão que registrou: PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO
Situação:
Valor:

Usuário que registrou: CLEUSA FERREIRA
ta de Registro: 02/06/2021 11:25 Despacho:
Encaminhamos para os devidos fins.

órgão que registrou: SECRETARIA DE GOVERNO - SGOV
Situação:
Valor:

Usuário que registrou: MATHEUS ROBERTO DAMASIO DA
Data de Registro: 08/06!2021 10:20 Despacho:
segue para providencias.

órgão que registrou: DEPTO DE DESPESA
Situação:

Valor:

Usuário que registrou: MATHEUS ROBERTO DAMASIO DA
Data de Registro: 08/06/2021 14:06 Despacho:
segue para providencias.

. 0 DE DESPESA
órgão que registrou: DIVISA
Situação:

Valor:

Usuário que registrou: RODRIGO CARDOSO REYS
Data de Registro: 08/06/2021 16-28 Despacho:
Para a devida análise e providène.sas

órgão que registrou: DEPTO DE FISCALIZACAO DE ISS/ICMS
Valor:
Situação:

Trâmites
Seq. órgão
0
1
2
3
4

Aos cuidados de

DIVISA() DE PROTOCOLO - SGOV
SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA
DEPTO DE GESTA() DE BENS E SERVICOS
SECRETARIA DE GOVERNO -SGOV
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

SARW03500 - SMARapti Informática lida

29/06/21 17.36

Data
Recebimento

Data
Envio

Porm.
(horas)

04/05/2021
04/05/2021
28/05/2021
28/0512021

04/05/2021
04/05/2021
27/05/2021
28/05/2021
31/05/2021

0.00
108.00
0.00
15.24

Usuário Emissor rcroys

Página.1

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

Ficha da Demanda
Trâmites
Seg. Orgão

Aos cuidados de

Data
Recebimento

Data
Envio

Perm,
(horas)

5 SECRETARIA DE GOVERNO - SGOV

02/06/2021

02/06/2021

16.52

6 DEPTO DE DESPESA

08/06/2021

08/06/2021

0.04

7 DIVISAO DE DESPESA

08/06/2021

08/06/2021

2.43

8 DEPTO DE FISCALIZACAO DE ISS/ICMS

08/06/2021

08/06/2021

0.55

9 DEPTO DE CADASTRO MOBILIARIO

EDERALDO JESUS CAMARGO

08/06/2021

90.00

Integração Tributário / SMARag

Setor Origem:

Código Tributário:

Hidrômetro:

Inscrição Água:

SARW03500 - SMARapd Informahca Itda

29/06/21 17 36

Usuano Emssor rcreys

Pacina 2

)
TEM FE PUBLICA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

07377914
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MOGI DAS CRUZES

It

EXERCiCIO

FOLHA PO

2021
12.315
29/06/2021
-----DATA

IN TE RE SSADO

PRFEITURA DE MOGI DAS CRUZES
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL — SERVIÇOS FUNERÁRIOS E OUTROS

Termo de Juntada
Nesta data, o Sr. JONATHAS CAMPOS PALMEIRA, RG n°. 421953937 OAB n°.
298050, esteve presente neste Departamento para realização de vistas ao presente exped ente (Proc.
12.315/2021), conforme documentos anexados às fls. 148 a 149, fotografando os • ocumentos
constantes nos autos (fls. 02 à 147).
Deptos. de Fiscalização de ISS/1CMS e de Cadastr Mobiliário. em 29 de junho de 2021.

FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

1

0 c--- Rodrigo Cardoso Reyá
Diretor dos Deptos. de Fiscalização de 1SS/ICMS
e de Cadastro Mobiliário
RG1: rf. 15.235

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

Francisco Cardoso de Camargo
Filho Secretário de Governo
Av. Vereador Narciso Vague Guimarães, 277. 3 andar. CeriJ'o
Civico, Mogi das Cruzes- SP Telefone (11) 4798-5032

12.315

Oficio n.° 194/2021-SGOV

Mogi das Cruzes, 02 de junho de 2021.

Assunto: Fim do Contrato n°111, de 04 de dezembro de 2020

Prezado Senhor,

Ao tempo em que cumprimentamos cordialmente V. Senhoria, vimos por
meio deste informar o fim da vigência do Contrato Emergencial de Concessão n° 111,
de 04 de dezembro de 2020, firmado entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes e a
Funerária Coração de Jesus Ltda., inscrita no CNPJ 48.995.740/0001-31, a ser
considerado findo em 1° de junho de 2021, nos termos da Cláusula n° 2.1 do termo
celebrado entre as partes.
Por oportuno, solicitamos a desocupação do imóvel (sito Av. Antônio do
Nascimento Costa, n° 51 nesta cidade) a partir da data referenciada (02/06/2021), a
fim de que nova contratada possa adentrar na posse do bem para a prestação de
serviços sob a égide de novo contrato firmado pela Prefeitura Municipal.
Sem mais para o momento, apresentamos cordiais saudações.
Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo
AO ILUSTRISSIMO SR.
LUCIANO ADENIR PANHOZZI
FUNERÁRIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA.
Av. Antônio do Nascimento Costa, n° 51
Mogi das Cruzes - SP

SGOv

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 277, 3' andar. Centro Civico. Mogi das Cruzes - SP -Telefone (11 ) 4798-5032 -
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PREFEITURA DE

MOGI DAS CRUZES
PORTARIA N° 537, DE 07 DE JUNII0 DE 2021
Proc. n° 401242/2021-CGRH

Dispõe sobre exoneração de servidor

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, no uso
de suas atribuições legais, na forma do disposto no artigo 35, II, alínea "a", combinado com o
artigo 104, II, IX e XIII, ambos da Lei Orgânica do Município.
Considerando a determinação do Exmo. Senhor Prefeito;
RESOLVE:
Art. 1° Exonerar, a partir de 7 de junho de 2021, nos termos do artigo
33, inciso 11", da Lei Complementar n° 82, de 7 de janeiro de 2011, de provimento em
comissão, o servidor abaixo relacionado:
Nome

RGF—T

20.276

Amos Morais da Silva

Lotação

Cargo

Chefe de Divisão

Divisâo de Contratos e Cori
. venio-s —d-J Departamento de Administraçâo da
Secretaria de Governo

Art. 2° A Secretaria de Gestão Pública, por intermédio da
Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, adotará os demais procedimentos legais
necessários ao fiel cumprimento do disposto nesta portaria, consubstanciados nas disposições
contidas no artigo 82 e seguintes do Decreto n° 11.587, de 1 de junho de 2011, correndo as
despesas por conta das dotações orçamentárias próprias
Art. 30 Esta portaria ent
PREFEITURA MU
de 2021, 460° da Fundação da Cidade de 1 og

a data de sua publicação.
GI DAS CRUZES, 07 dc junho
• es.

CAIO CESA MACHADO DA CUNHA
Pr feito se Mogi das Cruzes

ecretari

ete do Prefeito

Francisco Cardoso de Camargs Fi o
Secretário de Governo

Registrada na Secret a de Governo — Departamento de Administração
c publicada no Quadro de Editais da Prefeitu Municipal em 07 de junho de 2021.
SGOVIgnm
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