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● Pedido de Esclarecimento 1. 

1. Será possível a participação na presente licitação de entidade privada sem 

finalidade lucrativa ou somente poderão participar empresas? 
 

Sim, é possível a participação de entidade privada sem finalidade lucrativa, desde que seja 

titular de cemitério em funcionamento na Capital. 

 

2. O Edital permite a participação de interessados em consórcio, na forma do item 

5.1.3.  Nesse caso, temos as seguintes dúvidas: será admitida a participação em 

consórcio de pessoa jurídica organizada na forma empresarial com outra entidade 

privada sem finalidade lucrativa ou apenas poderão participar do consórcio 

empresas privadas? E, se possível a organização de consórcio entre empresa e 

entidade privada sem finalidade lucrativa, haverá alguma exigência adicional 

àquelas aplicáveis aos consórcios no geral? 
 

Sim, será admitida a participação em consórcio de pessoa jurídica organizada na forma 

empresarial com outra entidade privada sem finalidade lucrativa. Não haverá exigência 

adicional.  

 

 

● Pedido de Esclarecimento 2. 

1. Nos termos do item 2.4 do Edital, “Quando do alcance da condição de Concessionário, 

este deverá reservar 5% (cinco por cento) da capacidade anual de cremações, 

conforme definido no processo de licenciamento, em favor do Município de Belo 

Horizonte, ao longo de todo o período de outorga de concessão, cujo percentual será 

destinado ao cumprimento dos itens 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4”. Estamos entendendo 

que o  processo  de licenciamento referido no item citado é o licenciamento 

ambiental. O nosso entendimento está correto? 
 

Sim, está correto, refere-se ao licenciamento ambiental.  

 

2. De acordo com o item 5.1. do Edital, “Poderão participar do Credenciamento Público, 

dentre empresas nacional ou estrangeira, os interessados com personalidade jurídica 

de direito privado, que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto 
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descrito no item 3.1 deste procedimento de Credenciamento Público, devendo ter 

objeto social que contemple a atividade específica de ‘serviços cemiteriais’, conforme 

disposto nos respectivos atos constitutivos, e que satisfaçam todas as condições 

deste Termo e Anexos, conjugando os seguintes requisitos”. Diante do exposto, 

pergunta-se: 

a. Tendo em vista que o item 3.1. do Edital citado no item 5.1. acima 

transcrito, cuida de requisitos relacionados à formulação de pedidos 

de esclarecimentos, solicita-se seja esclarecido qual o item correto a 

cuja referência se pretendia fazer no item 5.1, acima citado. 
 

Trata-se de mero erro de referência do item, o que já foi corrigido no Edital. O item correto é 

2 - Do Objeto.  

 

b. Considerando que existem pessoas jurídicas de direito privado que 

não têm natureza empresarial e que são titulares de cemitério, 

estamos entendendo que podem participar do presente 

credenciamento público a pessoa jurídica de direito privado, seja ela 

empresarial ou não. O nosso entendimento está correto? 
 

Sim, está correto e o Edital foi devidamente retificado.  

 

c. Ao se prever que o objeto social da pessoa jurídica participante do 

presente processo de credenciamento público deve contemplar a 

atividade de ‘serviços cemiteriais’, estamos entendendo que não é 

necessário que conste expressamente do contrato social ou do 

estatuto social da participante a expressão ‘serviços cemiteriais’, 

sendo suficiente para atendimento  do  Edital que em seus 

documentos societários estejam previstos termos que se remetam à 

prestação de serviços cemiteriais, como, por exemplo, a 

administração e gestão de necrópole, exumação e cremação de 

corpos humanos, dentre outros, já que estas são atividades estas 

típicas de serviço cemiterial. O nosso entendimento está correto? 
 

Sim, está correto. 

 

3. O subitem 5.1.2. do Edital (reiterado pelo subitem 9.1.2 do Anexo I – Termo de 

Referência) estabelece como condição de participação que o interessado deve 

“comprovar que a instalação do crematório se dará em cemitério particular no 

Município de Belo Horizonte, nos termos da Lei Municipal 9.048/2005”.  
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Considerando  que  não  há  modelo  de  declaração  a  esse respeito no Edital e em 

seus Anexos do presente Credenciamento Público, solicita-se seja esclarecido o modo 

como deverá se dar a comprovação exigida pelo instrumento convocatório no 

subitem 5.1.2. antes citado. 
 

O modelo de declaração já se encontra no anexo do novo edital a ser publicado. 

 

4. O subitem 5.1.3.5 do Edital estabelece que: “O prazo de duração do consórcio deve, 

no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão do”. Considerando que o texto está 

incompleto, solicita-se a gentileza de informar o restante de seu conteúdo. 
 

“O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão do 

contrato de concessão”.  

A redação completa se encontra no subitem 9.1.3.5 do termo de referência e já foi corrigida 

no novo edital a ser publicado. 

 

5. A alínea “b” do subitem 9.1.3. do Edital prevê a necessidade de apresentação  de 

“Atestado de capacidade técnico profissional, emitido pela pessoa jurídica, 

demonstrando que possui em seu quadro permanente, na data prevista para o 

credenciamento, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido 

pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por 

execução de serviço de características semelhantes, bem como estes atestados”. 

Diante do exposto, pergunta-se: 

a. O que se deve entender por “serviço de características 

semelhantes”? Seriam serviços de crematório ou de gestão e 

administração de cemitério, como referido na alínea “a” do mesmo 

subitem 9.1.3. do Edital, acima citado? 
 

A redação do item citado foi alterada na nova versão do edital, conforme alínea “a” 

transcrita abaixo: 

 

a) A qualificação técnica operacional da pessoa jurídica participante do Credenciamento 

Público será presumida, considerando que somente quem é titular de Cemitério pode 

participar deste procedimento, levando-se em conta a previsão da Lei Municipal 9.048/05 e 

considerando que não há nenhum elemento específico que exija maior grau de complexidade 

técnica para prestação do serviço além do padrão dos serviços cemiteriais. 

 

 



 

 
Avenida Augusto de Lima, 30 – 18º Andar – Centro - CEP: 30190-001. 

Tel. (55 31) 3246-0066  
Belo Horizonte – Minas Gerais – BRASIL 

 

b. Na hipótese de se entender serviços de características semelhantes 

como serviços de crematório e a ele relacionados, é correto o 

entendimento segundo o qual estão abrangidos por tais serviços os 

sistemas de tratamento térmico de resíduos? 
 

A redação do item citado foi alterada na nova versão do edital, conforme alínea “a” 

transcrita abaixo: 

 

a) A qualificação técnica operacional da pessoa jurídica participante do Credenciamento 

Público será presumida, considerando que somente quem é titular de Cemitério pode 

participar deste procedimento, levando-se em conta a previsão da Lei Municipal 9.048/05 e 

considerando que não há nenhum elemento específico que exija maior grau de complexidade 

técnica para prestação do serviço além do padrão dos serviços cemiteriais. 

 

c. Na hipótese de se entender como serviços de características 

semelhantes os serviços de crematório e a ele relacionados, tendo 

em vista que que a presente licitação se volta a pessoas jurídicas de 

direito privado titulares de cemitérios particulares, e que tais pessoas 

podem não operar crematório (e nem atividades assemelhadas), é 

correto o entendimento de que seria ofensivo à competitividade 

exigir de todos os participantes que tenham em seus quadros 

permanentes profissionais detentores de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de serviço de crematório ou 

assemelhado para que possam participar do presente Chamamento 

Público? 

 

A redação do item citado foi alterada na nova versão do edital, conforme alínea “a” 

transcrita abaixo: 

 

a) A qualificação técnica operacional da pessoa jurídica participante do Credenciamento 

Público será presumida, considerando que somente quem é titular de Cemitério pode 

participar deste procedimento, levando-se em conta a previsão da Lei Municipal 9.048/05 e 

considerando que não há nenhum elemento específico que exija maior grau de complexidade 

técnica para prestação do serviço além do padrão dos serviços cemiteriais. 

 

d. Diante do que estabelece o princípio da competitividade, é correto o 

entendimento de que é nula a exigência de que o interessado em 
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participar do Chamamento Público tenha em seus quadros 

permanentes interessado em participar do presente Chamamento 

Público profissionais com atestado de responsabilidade técnica por 

execução do serviço de características semelhantes, já que pode ela 

não prestar esse serviço? Não seria a hipótese de se substituir tal 

exigência por compromisso de contratação a ser apresentado pela 

participante durante o credenciamento de que, sendo credenciada, 

contratará profissional com tal expertise em prazo a ser fixado pelo 

Município de Belo Horizonte, sob pena de caducidade? 
 

A redação do item citado foi alterada na nova versão do edital, conforme alínea “a” transcrita 

abaixo: 

 

a) A qualificação técnica operacional da pessoa jurídica participante do Credenciamento 

Público será presumida, considerando que somente quem é titular de Cemitério pode 

participar deste procedimento, levando-se em conta a previsão da Lei Municipal 9.048/05 e 

considerando que não há nenhum elemento específico que exija maior grau de complexidade 

técnica para prestação do serviço além do padrão dos serviços cemiteriais. 

 

e. Caso, no entanto, se entenda como devida a apresentação do 

atestado de capacidade técnico profissional relativo a serviço de 

cremação, solicita seja esclarecido o que se deve entender por 

“atestado de capacidade técnica profissional, emitido pela pessoa 

jurídica”. Nesse caso, referido documento: 

(i) é um atestado a ser emitido pela pessoa jurídica de 

direito privado que participará do Chamamento 

Público, por ela livremente elaborado, por meio do 

qual atestará o profissional que integra os seus 

quadros, juntando os ART’s do profissional relativos 

a outros serviços semelhantes que tenha 

executado? 

(ii) é um documento a ser elaborado segundo 

determinados parâmetros a serem definidos pelo 

Edital, o que deverá ser objeto de republicação com 

tais instruções? 

(iii) no caso de ser um documento a ser emitido pelo 

órgão de classe, como o CREA, por exemplo, e não 

pela pessoa jurídica de direito privado participante 
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do Chamamento Público, solicita-se seja indicado 

qual deve ser esse documento que atenderá às 

exigências do Edital, esclarecendo, ainda, se ele 

deverá ser em nome do profissional ou da pessoa 

jurídica que participará do certame; 

 

A redação do Edital foi alterada neste item, de acordo com as informações do Conselho 

Regional de Química de Minas Gerais - CRQ-MG, conforme alínea “b” transcrita abaixo:  

 

b) Atestado de capacidade técnico profissional, emitido pela pessoa jurídica demonstrando 
que possui em seu quadro permanente, na data prevista para o credenciamento, responsável 
técnico para o seu funcionamento, devidamente habilitado para este fim, com registro de 
responsabilidade técnica no órgão profissional competente, nos termos dos artigos 1º, 28 e 
30 da Resolução 316/2002 do CONAMA. 
 
b.1) São profissionais competentes: Engenheiro Químico, Engenheiro Ambiental e Sanitário, 

Engenheiro de Produção, Químico Tecnológico ou Químico Industrial, Bacharel e Licenciado 

em Química com atribuições Tecnológicas. 

 

f. Considerando o disposto na alínea “b” do subitem 9.1.3. do Edital, 

solicita seja esclarecido de quais áreas do conhecimento e de qual 

formação acadêmica serão aceitos os profissionais de nível superior 

ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente 

referido na alínea em destaque. E mais: a qual entidade competente 

deverá tal profissional ser inscrito? 
 

A redação do Edital foi alterada neste item, de acordo com as informações do Conselho Regional de 

Química de Minas Gerais - CRQ-MG, conforme alínea “b” transcrita abaixo:  
 

b) Atestado de capacidade técnico profissional, emitido pela pessoa jurídica demonstrando 
que possui em seu quadro permanente, na data prevista para o credenciamento, responsável 
técnico para o seu funcionamento, devidamente habilitado para este fim, com registro de 
responsabilidade técnica no órgão profissional competente, nos termos dos artigos 1º, 28 e 
30 da Resolução 316/2002 do CONAMA. 
 
b.1) São profissionais competentes: Engenheiro Químico, Engenheiro Ambiental e Sanitário, 

Engenheiro de Produção, Químico Tecnológico ou Químico Industrial, Bacharel e Licenciado 

em Química com atribuições Tecnológicas. 

 

g. Com relação aos atestados de responsabilidade técnica do 

profissional, deverá ele ser emitido apenas com relação a serviços 
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prestados à pessoa jurídica que participará do certame ou poderá ser 

emitido tendo por objeto serviços prestados para outras pessoas 

jurídicas, diversas, portanto, daquela que participará do 

Chamamento Público? 
 

 Poderá ser emitido tendo por objeto serviços prestados para outras pessoas jurídicas. 

 

6. A alínea b.1 do subitem 9.1.4. do Edital prevê “o interessado que apresentar 

resultado menor que 1 (um) em qualquer dos índices referidos no subitem acima 

deverá comprovar patrimônio líquido ou capital social mínimo de 10% (dez por cento) 

do valor da outorga fixa”. A alínea “c” do mesmo subitem 9.1.4. do Edital  (a qual está 

reproduzia na alínea “c” do item 10.4 do Anexo I – Termo de Referência) prevê a 

mesma redação, o que leva a se solicitar o seguinte esclarecimento: a comprovação 

do patrimônio líquido ou capital social mínimo de 10% (dez por cento) deverá ser 

feita por todos os participantes, inclusive por aqueles que atenderem aos índices 

exigidos na alínea “b” do subitem 9.1.4. do Edital? 
 

Houve supressão da alínea “c” do subitem 9.1.4 no novo Edital publicado.  

 

7. Dispõe o item 12.3 do Edital que: “A outorga de concessão, objeto deste edital para 

o Credenciamento Público, somente será concedida após o(s) Credenciado(s) 

comprovar(em) a condição integral para o início da prestação do serviço de 

cremação, e terá o prazo de validade de 20 (vinte) anos, contados da data da 

assinatura do contrato de concessão, prorrogáveis por mais 20 (vinte) anos, mediante 

avaliação das condições”. Diante do exposto, pergunta-se: o que se deve entender 

por “comprovar a condição integral para o início da prestação do serviço de 

cremação”? 
 

A condição integral se dará quando concluídos os procedimentos previstos no item 6 – DOS 

PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO do Termo de Referência, Anexo I do Edital. 

 

8. Nos termos da alínea “a” do subitem 11.1.2. da Minuta do Contrato de Concessão, 

Anexo VI ao Edital, a concessionária estará sujeita ao pagamento de “multa de até 

10% (dez por cento) sobre o valor de referência da alínea ‘a’, na hipótese da 

CONCESSIONÁRIA realizar os serviços descrito no objeto em desacordo com as 

especificações, com falha dos serviços propriamente ditos, ou em condições e 

qualidade contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem 

impróprio para o fim a que se destina, o que será apurado em procedimento 

administrativo próprio, nos termos de critérios e parâmetros estabelecidos pelo 
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órgão fiscalizador, sem prejuízo da declaração de caducidade da outorga de 

concessão concedida”. Considerando que o trecho citado já é a alínea “a”, solicita 

seja esclarecido qual o valor de referência citado no trecho em destaque. 
 

O novo Edital já será publicado com a adequação.  

 

9. O subitem 15.2 da Minuta do Contrato – Anexo VI ao Edital estabelece que: “Extinta 

a Concessão Administrativa, serão revertidos ao Poder Concedente todos os Bens 

Reversíveis, direitos e privilégios vinculados à Concessão Administrativa, incluindo 

aqueles transferidos à Concessionária pelo Poder Concedente, ou por ela adquiridos, 

no âmbito da Concessão Administrativa”. Ocorre que, conforme subitem 16.1 do 

Edital, “Diante das características da presente concessão, não há que se falar em bens 

reversíveis”. Diante do exposto, pergunta-se: 

 

a) Haverá ou não bens reversíveis na presente concessão? 

Não haverá bens reversíveis, o novo Edital será publicado com a adequação.  

b) Caso não haja bens reversíveis, e considerando que tal informação é 

relevante para a definição da política tarifária, solicita seja feita a retificação 

do subitem 15.2 da Minuta do Contrato, para refletir a realidade correta da 

execução contratual. 

Respondido, conforme item acima.  

c) Caso haja bens reversíveis, solicita seja esclarecido quais serão os bens 

reversíveis, se será a reversão onerosa ou gratuita, e, sendo o caso, quais os 

critérios para a definição do valor a ser indenizado. 
 

Não se aplica.  

 

 

● Pedido de esclarecimento 3. 
 

A participação da associação estaria incluída no conceito lato sensu de sociedade 

civil? 
 

Sim, é possível a participação de entidade privada sem finalidade lucrativa, titular de cemitério 

em funcionamento na Capital.  
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1. A Administração Publica deve avaliar se a fixação dessa condição se mostra 

necessária para aferição da qualificação técnico-profissional, devendo, se 

positivo, expor as justificativas que assim demonstram, bem qual seria a 

formação do técnico, atentando para preservar a competitividade da 

licitação ao máximo possível, especialmente considerando que só há 2 (dois) 

potenciais delegatários do serviço. 
  

A exigência é pautada na discricionariedade do poder público municipal , bem como no artigo 

1º, 28 e 30 da Resolução 316/2002 do CONAMA.  

 

2. Tarifa do serviço 

 

Em face do princípio da publicidade, imperioso que o município de belo horizonte 

esclareça os critérios utilizados na fixação da tarifa, disponibilizando o referido 

anexo citado no item 4.1.1 do termo de referência. 
 

Os critérios/elementos utilizados para fixação das tarifas estão na NOTA TÉCNICA, localizada 

no Portal de Licitações, através do site pbh.gov.br | Licitações e Editais | Órgão/Entidade: 

Desenvolvimento Econômico. 

 

a) Os devidos esclarecimentos acerca das regras editalícias acima questionadas, 

com a motivação que deu ensejo à inclusão de tais preceitos, oportunizando, 

ainda, o acesso à planilha de preço. 
 

Os critérios/elementos utilizados para fixação das tarifas estão na NOTA TÉCNICA, localizada 

no Portal de Licitações, através do site pbh.gov.br | Licitações e Editais | Órgão/Entidade: 

Desenvolvimento Econômico. 

 

 

● Pedido de impugnação 1. 
 

a) Ante tais considerações, imperioso IMPUGNAR a cláusula 9.1.1. Habilitação 

Jurídica do EDITAL, que não prevê a possibilidade de Associação sem fins 

lucrativos participar do certame, apesar de reconhecer que há apenas 2 (dois) 

cemitérios particulares que preenche os requisitos para participar e ser 

delegatários do serviço ofertado pela Administração Pública.  
 

Sim, é possível a participação de entidade privada sem finalidade lucrativa, titular de cemitério 

em funcionamento na Capital.  

 



 

 
Avenida Augusto de Lima, 30 – 18º Andar – Centro - CEP: 30190-001. 

Tel. (55 31) 3246-0066  
Belo Horizonte – Minas Gerais – BRASIL 

 

b) atestado de capacidade técnico profissional 
 

A comprovação da capacidade técnica profissional é necessária e discricionária do poder 

público municipal. Ademais, a motivação da exigência é pautada nos artigos 1º 28 e 30 da 

Resolução 316/2002 do CONAMA.  

 

 

● Pedido de impugnação 2. 

III.1. Nulidade. Não comprovação do atendimento do art. 5º da Lei nº 8.987/95  

O ato justificador a que faz referência o art. 5º da Lei nº 8.987/95 foi publicado no DOM do 

dia 02/04/2022. 

Ademais, o processo administrativo é público, sendo o acesso franqueado a qualquer 

interessado.  

III.2. Nulidade. Por sua natureza, o processo de Credenciamento Público deve 

ser mantido permanentemente aberto, não podendo se exaurir em uma data 

específica, como se houvesse disputa entre interessados  

O universo de potenciais credenciados é restrito a dois cemitérios. Não há pluralidade no 

mercado que possa gerar interesse posterior de atores que não estão, hoje, no mercado de 

cemitérios privados. 

Ademais, a limitação do prazo do edital foi pautada na discricionariedade administrativa; se 

não houver credenciados interessados agora, a PBH deverá providenciar outra forma de 

delegação (inclusive com nova lei autorizadora para outras modalidades de delegatários) ou 

a instauração de crematório(s) próprio(s). Mas essa decisão somente poderá ser tomada 

tendo em vista um horizonte razoável de tempo, o que não é compatível com a situação de 

credenciamento aberto sugerido pelo impugnante.  

Além disso, entendemos que o credenciamento aberto deve ser utilizado para objetos cujo 

mercado também é aberto, o que não é o caso deste procedimento. 

III.3. Nulidade. Ausência de critério objetivo na fixação de outorga variável  

Edital republicado com a fixação da outorga variável.  
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III.4. Nulidade do subitem 13.3 do Edital, assim como do subitem 14.3 do 

Anexo I – Termo de Referência e da cláusula 11.3 do Anexo VI – Minuta do Contrato. 

Penalidades devem ser conhecidas pelos interessados previamente à contratação  

Edital republicado com as penalidades previstas, com base no Decreto Municipal 

15.113/2013. 

III.5. Nulidade do Edital. Ausência de divulgação dos estudos que teriam 

embasado a fixação do valor da tarifa.  

Os critérios/elementos utilizados para fixação das tarifas estão na NOTA TÉCNICA, localizada 

no Portal de Licitações, através do site pbh.gov.br | Licitações e Editais | Órgão/Entidade: 

Desenvolvimento Econômico. 

III.6. Nulidade. Omissão do Edital quanto à situação do atual crematório em 

funcionamento no Município de Belo Horizonte em caso de não ser ele credenciado  

Não é objeto do edital esclarecer situações particulares abrangidas por ordens judiciais.  

 

 

 

 

Presidente 

Comissão Especial de Credenciamento 


