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SETOR DE ORIGEM: Diretoria Geral 

SETOR DE DESTINO: Coordenação CGL/SEGEP 

 

Assunto: Contratação Emergencial de Empresa Funerária para atendimento às vítimas de 

COVID – 19 no Município de Belém. 

 

 

 

Com os nossos devidos cumprimentos, levando em consideração a Pandemia 

ocasionada pelo novo CORONAVIRUS, o aumento dos óbitos identificados no Município de 

Belém decorrentes do COVID-19, a concentração de casos e óbitos envolvendo pessoas com 

estrutura corporal grande, muitas vezes obesas, levando também em consideração a necessidade 

de equipe específica para o manuseio dos corpos infectados com o referido vírus, e, que o 

Contrato Administrativo nº. firmado com a Fundação Papa João XXIII – FUNPAPA, ainda em 

vigência, não poderá suprir a necessidade que se apresenta nesse momento devido ao aumento 

significativo de óbitos, encaminho anexo proposta de Termo de Referência para realização de 

chamamento público pela Secretaria Geral da Coordenação do Planejamento do Município de 

Belém – SEGEP, com a máxima urgência que o caso requer, tendo em vista a necessidade de 

Contratação de novos serviços referentes ao funeral de vítimas de COVID – 19. 

Nos meses de março e abril de 2020, foi feito o levantamento de quantos casos 

foram atendidos desde que a Pandemia se instalou em nosso Município e verificou-se que em 

média foram atendidos de 115 (cento e quinze) a 135 (cento e trinta e cinco) óbitos decorrente do 

COVID -19. 

Sendo assim, fez-se necessário prever aproximadamente 150 (cento e 

cinquenta) atendimentos mensais pelo período de 03 (três) a 06 (seis) meses, contados a partir de 

maio de 2020, totalizando assim 900 (novecentos) atendimentos para o período mencionado. 

Não se tem os números exatos em Belém, tendo em vista que, conforme dados 

oficiais, Belém encontra-se numa linha crescente de casos confirmados e óbitos, tendo-se 
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instalada tal situação em março de 2020. Logo, levando em consideração as peculiaridades locais, 

o número crescente de casos, o desrespeito com a quarentena por parte da população em geral, a 

iminência de novos feriados, como dia das mães, dia dos namorados, festas juninas oficiais e 

privadas, dia dos pais, sem contar com demais aglomerações privadas, em total desrespeito às 

orientações técnicas, sugere-se que seja realizada cotação de preços por meio do chamamento 

público a ser efetivado pela SEGEP para com o objetivo de se garantir 1000 (mil) atendimentos, 

considerando o quadro abaixo: 

LOTE ÚNICO 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 

ITEM 
DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

ESTIMADA 

VALOR MÉDIO 

UNITÁRIO 

01 
Urna Mortuária Infantil com visor 

no tamanho 1 m a 1,30 m. 

180 -- 

02 
Urna Mortuária Infantil com visor 

no tamanho 0,50 m a 0,90 m. 

180 -- 

03 

Urna Mortuária especial com visor 

tamanho 2,10 m com limite de 

peso até 300 kg. 

640 -- 

04 
Urna Adulta com visor tamanho 

1,40 m a 1,90 m. 

1000 -- 

05 Remoções 2000 -- 

06 Certidão de Óbito 1000 -- 

07 

Serviço de Van para o 

acompanhamento familiar 

reduzido, obedecendo Às 

recomendações da OMS e 

Ministério da Saúde, para evitar 

aglomeração. 

500 -- 

São as informações necessárias e devidamente encaminhadas pelo Setor 

competente, para início do processo de contratação dos serviços mencionados acima, os quais 

encontram-se devidamente descritos no Termo de Referência em anexo. 
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Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Att. 

 

 

 

 

Alcemir da Costa Palheta Júnior 

Diretor Geral/FUNPAPA 
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TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO 

(§1º, ART.4º-E, da Lei 13.979/2020) 
 
 
 

1. DECLARAÇÃO DO OBJETO 
 
O presente Termo de Referência tem por finalidade a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
FUNERÁRIOS para atender as necessidades emergenciais da Fundação Papa 
João XXIII – FUNPAPA, no Município de Belém-Pará, em virtude do aumento 
de óbitos decorrentes da pandemia de COVID-19 desencadeada pelo novo 
CORONAVIRUS, esclarecendo que a Prestação dos serviços funerários deverá 
incluir o fornecimento de urnas, os serviços de remoções, serviços de 
preparação do corpo, documentação, o fornecimento de traslados de 
acompanhantes quando possível, tendo em vista as recomendações da 
Organização Mundial de Saúde – OMS e Ministério da Saúde – MS, conforme 
os prazos, especificações e quantitativos discriminados neste Termo de 
Referência Simplificado (T.R.S.), observando-se às recomendações do 
Decreto Municipal 95.955/2020: 
 

LOTE ÚNICO 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 

ITEM 
DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

ESTIMADA 

VALOR MÉDIO 

UNITÁRIO 

01 

Urna Mortuária Infantil com 

visor no tamanho 1 m a 1,30 

m. 

180 -- 

02 

Urna Mortuária Infantil com 

visor no tamanho 0,50 m a 

0,90 m. 

180 -- 

03 

Urna Mortuária especial com 

visor tamanho 2,10 m com 

limite de peso até 300 kg. 

640 -- 

04 
Urna Adulta com visor 

tamanho 1,40 m a 1,90 m. 

1000 -- 

05 Remoções 2000 -- 



 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII 

 

CNPJ Nº 05.065.644/0001-81  
Avenida Rômulo Maiorana nº 1018 – Marco – CEP. 66093-673 – Belém-Pará 

Fone: (91) 3073.1670. E-mail: cpl.funpapa@gmail.com 
 
 

06 Certidão de Óbito 2000 -- 

07 

Serviço de Van para o 

acompanhamento familiar 

reduzido, obedecendo Às 

recomendações da OMS e 

Ministério da Saúde, para 

evitar aglomeração. 

500 -- 

 
2. JUSTIFICATIVA 
 
2.1. Justifica-se esta CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL com enquadramento 
legal no artigo 4º da Lei 13.979/2020, regulamentada pelo Decreto Federal nº 
10.282/2020, pelo menor preço por lote e item, considerando-se para fins de 
julgamento como a proposta mais vantajosa, para fornecimento da totalidade 
dos serviços prestados, a fim de suprir as necessidades da FUNPAPA em 
atendimento de famílias de vulnerabilidade social em combate à Pandemia do 
COVID-19. 
 
2.2. Esta contratação se torna essencial para a assistência social, pois 
objetiva equipar e garantir o atendimento à população em situação de de 
vulnerabilidade e/ou hipossuficiência e que não podem arcar com os custos de 
sepultamento de seus parentes vítimas da Pandemia que se instalou. 
 
2.3. A prestação dos serviços mencionados são indispensáveis ao 
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade em vulnerabilidade 
social, pois, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde e a 
segurança da população em geral, inclusive com a possibilidade do aumento 
da propagação da COVID – 19 no Município de Belém. 
 
2.4. A contratação desejada tem o objetivo de garantir o serviço público 
essencial de Serviço Social em prol da saúde pública aos que se encontram 
em vulnerabilidade social e hipossuficiência. 

2.5. A utilização deste TRS em lotes e itens se dá pela logística de 
fornecimento de bens e prestação de serviços que possuem natureza e/ou 
finalidades semelhantes. 
 

2.5.1 O agrupamento de itens em lotes, neste momento de emergência, 
deve-se ao fato de evitar prejuízo para o conjunto da prestação dos 
serviços desejados, haja vista a dependência técnica na sua execução, 
evitando-se, com isso, também a perda da economia de escala bem como 
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o eficaz gerenciamento das aquisições que são necessárias ao regular 
funcionamento, tendo em vista a interdependência dos itens pertencentes a 
um lote, assim como em lotes distintos, conforme previsão da Súmula 247 
do TCU. 

 
2.6. Destaca-se que no dia 20 de março de 2020 o Governo Federal 
decretou calamidade pública nacional com a aprovação do Decreto 
Legislativo 088/2020 pelo Senado Federal até o dia 31 de dezembro de 2020, 
em decorrência da crise mundial do Coronavírus. 
 
2.7. Ademais, todo o território do Brasil foi declarado como área de 
transmissão comunitária conforme Portaria do Ministério da Saúde n° 
454/2020, com possibilidade de aumento e agravamento de casos.  
 
2.8. Nesse sentindo, são necessárias contratações, de forma emergencial, 
destinados aos usuários do Sistema Único de Assistência Social, consoante 
Lei 13.979 de 2020, com alterações introduzidas pela MP nº 926 de 20 de 
março de 2020 e Decreto Municipal 95.955/2020. 
  
3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS 

  
3.1. Os Serviços objeto da presente aquisição são classificados como 
comuns, pois os padrões de desempenho e qualidade encontram-se 
objetivamente definidos no item 1. DECLARAÇÃO DO OBJETO, por meio de 
especificações usuais no mercado.  
 
 
 
4. ESTIMATIVA DE CUSTO/DOTAÇÃO 
 
4.1 A estimativa de custo para a aquisição do objeto deste TRS será realizada 
após a ampla consulta/pesquisa no mercado do valor dos itens a serem 
licitados, devendo obrigatoriamente ser elaborada. 
 
5. DISPONIBILIZAÇÃO RELATIVA A PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1. A proponente deverá na ocasião da apresentação da proposta:  
 

5.1.1. Apresentar proposta de preços o valor unitário de cada item e o 
valor total do lote e documentações de forma clara e detalhada dos 
serviços, citando especificadamente, de acordo com os requisitos 
indicados no item 01 deste Termo de Referência Simplificado; 
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5.1.2. Indicar o valor unitário e total de cada item e o valor total da 
proposta que a proponente se propõe a prestar, em algarismo e por 
extenso, já incluídas discriminadamente, todas e quaisquer despesas tais 
como frete, taxas e impostos, observadas as isenções previstas na 
legislação, com cotações em moeda corrente nacional; 

 
5.1.3. Indicar o prazo de validade da proposta, contados da data de sua 
apresentação, que não poderá ser inferior a 10 dias; 

 
5.1.4. Havendo o livre interesse da proponente, esta poderá a seu 
critério fornecer mediante doação, no todo ou em parte, do quantitativo 
que consta especificado no objeto deste TRS descrito no item 1.1; 

 
5.1.5. Os serviços e produtos, que porventura, sejam prestados e/ou 
doados pelo participante deste Chamamento Público, deverão observar 
todas as regras e disposições contidas no Edital e neste TRS;  

 
5.1.6. Ressalte-se que para fins de julgamento e escolha da proposta 
mais vantajosa, à Administração Pública, será considerado o menor preço 
global ofertado pelo participante, independentemente da quantidade dos 
produtos/serviços, que pelo mesmo sejam doados;  

 
5.1.7. Os materiais permanentes ou de consumo doados pelo 
participante serão objeto de Formalização de Termo de Doação, a ser 
assinado entre as partes interessadas, devendo conter informações 
quanto aos valores da doação, direitos do doador e donatário, bem como, 
conferirá à Administração os direitos patrimoniais e autorização para 
utilizá-los livremente, segundo às finalidades deste Chamamento Público.  

 
5.1.8. A execução dos serviços deverá ser efetuada de acordo com as 
normas de referência técnica da ANVISA, inclusive em relação ao item 
PREPARAÇÃO DO CORPO, somente quando solicitado pela 
FUNPAPA, e de acordo com as condições de REFERÊNCIAS TÉCNICAS 
PARA O FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS FUNERÁRIOS E 
CONGÊNERES da ANVISA, disponível para download no endereço 
eletrônico adiante: 
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/cf2c4680489ab1bba9b5bbe2
d0c98834/Orientacoes_Tecnicas_para_Funerarias.pdf?MOD=AJPERES. 
 
5.1.9. O(S) REGISTRO(S) DE CERTIDAO(ÕES) DE OBITO refere-se a 
declaração feita em cartório oficial de registro civil da circunscrição local, 
lavrada à vista do atestado médico, se houver, ou em caso contrário 
mediante declaração de duas pessoas qualificadas que tiverem 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/cf2c4680489ab1bba9b5bbe2d0c98834/Orientacoes_Tecnicas_para_Funerarias.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/cf2c4680489ab1bba9b5bbe2d0c98834/Orientacoes_Tecnicas_para_Funerarias.pdf?MOD=AJPERES
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presenciado a morte. 
 
5.1.10. Na execução dos serviços funerários deverá ser garantida a 
disponibilização de VAN PARA ACOMPANHANTE, somente quando 
solicitado pela FUNPAPA, desde que obedecidas as formalidades e 
cautelas legais estabelecidas pela OMS e pelo MS, com motorista e 
dotado de todos os itens de segurança dispostos na Lei de Trânsito 
brasileira. 

 
6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
 
6.1. Na hipótese de haver restrição de fornecedores, a Autoridade Competente, 
excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação 
de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o 
cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência 
de apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o 
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição, 
conforme modelo constante do Anexo I. 

 
6.2. O prazo da prestação dos serviços será o estabelecido conforme subitem 
5.1.8, contados da apresentação da nota fiscal ou fatura correspondente que, 
depois de conferida e atestada, será paga em até 10 (dez) dias após 
recebimento da(s) Nota(s) Fiscal(is). 
 
6.3. A aceitação do objeto está condicionada ao atendimento das 
especificações mínimas constantes neste Termo de Referência Simplificado; 
 
6.4. Não serão aceitos serviços diferentes dos especificados neste Termo de 
Referência Simplificado, fora dos prazos mínimos estipulados nem de 
qualidade inferior ao usual do mercado; 
 
6.5. Os itens utilizados na prestação dos serviços, objetos deste TRS, deverão 
ser novos e de primeiro uso e que estejam na linha de produção atual do 
fabricante, em perfeitas condições de uso e de consumo, nos termos da 
legislação vigente; 
 
6.6. Caso, durante o prazo de garantia, seja constatado quaisquer defeitos ou 
divergências nas características dos produtos utilizados, o Contratante, 
comunicará o fato, por escrito, ao Fornecedor Contratado, sendo de até 24 
(vinte e quatro) horas o prazo para correção dos defeitos e/ou troca dos 
produtos, contadas a partir da solicitação efetuada, sem qualquer ônus à 
Administração Pública.  
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6.7. O recebimento do objeto ou o atesto da prestação dos serviços 
contratados não exclui a responsabilidade do CONTRATADO pelos prejuízos 
resultantes da incorreta execução do contrato. 

 
6.8. A contratação deverá seguir os seguintes parâmetros de Responsabilidade 
Socioambientais:  
 
6.9. Os critérios de sustentabilidade da demanda deverão estar alinhados a 
diretriz do art. 3 da Lei 8666/93, Guia Nacional de Contratações Sustentáveis 
da Advocacia Geral da União e normativos correlatos. 
 
6.10. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: A empresa deverá apresentar 
material constituído e embalado com critérios socioambientais vigentes 
decorrentes da Lei 6.938/81 e regulamentos, com os respectivos registros e 
comprovações oficiais (exemplo: Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras, ANVISA ou Certificação enérgica quando 
necessário, de acordo com a legislação vigente para o objeto a ser adquirido), 
além de atentar para as exigências da Política de Resíduos Sólidos. 
 
6.11. DA SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA, SOCIAL E CULTURAL: A 
aquisição atenderá as diretrizes da Lei 13.979/2020, além de atingir 
diretamente as necessidades sociais, haja vista ser o objetivo para imediato 
combate a pandemia ocasionada pelo coronavírus, bem como seguir alinhada 
aos padrões nacionais de aquisição para enfrentamento da calamidade. 

7. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

7.1. Fornecimento de mão de obra adequada para prestação dos serviços, 
devendo estes utilizar uniformes e estar com os respectivos crachás de 
identificação, em local visível, no ato da prestação do serviço; 
 
7.2. Providências para que os empregados da empresa contratada ao prestar o 
serviço portem-se de modo adequado e tratem com respeito e urbanidade 
todas as pessoas a quem por ventura precisem se dirigir; 
 
7.3. Será de responsabilidade exclusiva da contratada o fornecimento do 
material e a realização do serviço, especificado na Proposta de Preço. 
 
7.4. A Empresa vencedora tomará as providências necessárias para a fiel 
execução deste contrato; 
 
7.5. A Empresa vencedora utilizará de pessoal devidamente habilitado para 
execução dos serviços, sendo por sua conta todas as despesas que incidam, 
direta ou indiretamente no pagamento de pessoal; 
 
7.6. Comunicar à Contratante os eventuais casos fortuitos e de força maior, 
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dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar 
os documentos para a respectiva aprovação, em até 05 (cinco) dias 
consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem 
considerados; 
 
7.7. A empresa contratada será responsável pelo bom desempenho dos 
Serviços Funerários; 
 
7.8. A Empresa se responsabilizará pelos danos causados por seus 
empregados ao patrimônio da contratante ou te terceiros, ainda que 
involuntariamente, devendo ser adotadas as providências necessárias, 
colimando o ressarcimento dos danos em prazo não superior a 48 (quarenta e 
oito) horas, a contar da comunicação por escrito eftuada por esta Fundação. 

8. PRAZO E LOCAL DO SERVIÇO 

8.1. A execução dos serviços, com fornecimento do(s) respectivo(s) 
material(ais), será feita sempre que o contratado for requisitado pela 
contratante, inclusive aos sábados, domingos e feriados, onde será informado 
o local de remoção do corpo e da realização do sepultamento, conforme as 
especificações e condições designadas pela Fundação Papa João XXIII - 
FUNPAPA. 
 
8.2. O objeto será fornecido na região metropolitana de Belém e/ou em todo 
território estadual. 
 
8.3. Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 04 (quatro) 
horas, contados a partir do recebimento da requisição pela empresa contratada 
assinada por técnico responsável. 
 

9. FORNECIMENTO, RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

9.1. O recebimento do serviço será feito de acordo com as quantidades, 
características, especificações e condições estabelecidas neste Termo de 
Referência.  
 
9.2. Será feita a inspeção do serviço realizado, constatando a parcialidade da 
execução, ou que em desacordo com as quantidades, características e 
especificações, a Contratada estará obrigada a acrescentar ou substituir os 
serviços imediatamente.  
 
9.3. O recebimento consistirá na comparação das características e 
especificações dos serviços e de sua Nota Fiscal/Fatura com o constante 
Termo de Referência Simplificado.  
 
9.4. O recebimento não exclui a responsabilidade civil e nem ético-profissional 
pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas. 
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9.5. A Administração da FUNPAPA rejeitará, no todo ou em parte, os serviços 
realizados em desacordo com as quantidades, características e especificações 
constantes neste documento, restando à Contratada a obrigatoriedade da 
imediata reposição, sem qualquer ônus para a FUNPAPA e sem prejuízo das 
demais sanções administrativas aplicáveis ao caso.  
 
9.6. O serviço será realizado mediante Requisição expedida pela Rede de 
Proteção Social Básica da FUNPAPA, na qual constará em seu conteúdo, sem 
prejuízo das demais informações, a especificação do serviço, o trajeto 
(rodoviário), a ser percorrido pelo cadáver, inclusive local do velório, fazendo-
se acompanhar do Atestado de Óbito e outros documentos quando houver 
necessidade. 
 
10. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 
 
São obrigações da FUNPAPA/PMB:  
 
10.1. Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa 
cumprir suas obrigações dentro das condições estabelecidas;  
 
10.2. Rejeitar o objeto cuja especificação não atenda o item, aos requisitos 
mínimos constantes no item 1 deste Termo de Referência Simplificado;  
 
10.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio de 
representante devidamente designado na qualidade de fiscal do contrato, nos 
termos do artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93;  
 
10.4. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) / Fatura(s) do 
CONTRATADO, após a efetiva entrega dos produtos e emissão dos Termos de 
Recebimentos Provisório e Definitivo, conforme prazo estabelecido neste TRS; 
 
10.5. Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação dos itens que 
compõe o objeto deste termo a ser recebido;  
 
10.6. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constantes do item que compõe o objeto deste termo, para que 
sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;  
 
10.7. Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para 
ajustes e/ou substituições dos produtos permanentes que compõem o objeto 
deste termo.  
 
11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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11.1. As despesas decorrentes das aquisições serão arcadas através das 
dotações orçamentárias próprias, indicadas antes da formalização do(s) 
contrato(s), conforme previsões/suplementações no Orçamento da 
FUNPAPA/PMB. 
 
12. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E PAGAMENTO 
 
12.1. Os pagamentos devidos serão efetuados pela Fundação Papa João XXIII, 
após a execução dos serviços, mediante crédito em conta corrente, na agência 
a ser indicada pela contratada, em até 10 (dez) dias, contados do ingresso do 
documento de cobrança, devidamente atestada e visada pelo setor 
competente, mantendo-se as mesmas condições de habilitação inicialmente 
apresentadas. 
 
12.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida 
a ordem bancária para pagamento. 
 
12.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável, conforme o caso: 
 

12.3.1. O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional, 
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção 
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao 
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
 

12.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o 
FORNECEDOR não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica 
convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, 
entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 



 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII 

 

CNPJ Nº 05.065.644/0001-81  
Avenida Rômulo Maiorana nº 1018 – Marco – CEP. 66093-673 – Belém-Pará 

Fone: (91) 3073.1670. E-mail: cpl.funpapa@gmail.com 
 
 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

I = (TX)              I = (6/100)                             I = 0,00016438 

                                365                                 TX = Percentual da taxa anual 

= 6% 

 
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. Será competente para dirimir divergências decorrentes do presente 
Termo de Referência Simplificado, que não poderem ser resolvidas 
administrativamente, o foro da Capital do Estado do Pará, com renúncia de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Belém, 24 de abril de 2020. 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
ALCEMIR DA COSTA PALHETA JÚNIOR 

Mat. 0431060-037 
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ANEXO I 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

Ref.: (identificação da licitação) 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de 
Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para 
fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 

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

 

 

BELÉM, XXX DE XXX DE 2020. 

  

 

______________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
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Assunto Re: PROCESSO N° 2949/2020 - CONTRATAÇÃO
EMERGENCIAL DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

De CPL FUNPAPA <cpl.funpapa@gmail.com>
Para <gerenciadeinstrucaocgl@segep.pmb.pa.gov.br>
Data 2020-05-07 10:46

Prezados,

Declaramos que o novo Termo de Referência Simplificado foi lido e aprovado por quem de direito para
prosseguimento dos autos. 

Cordialmente,

Em qui, 7 de mai de 2020 09:32, <gerenciadeinstrucaocgl@segep.pmb.pa.gov.br> escreveu:

Prezados, bom dia!

Reitero o e-mail para que seja respondido com urgência, visto que, o processo é urgente.

Cordialmente,

Gerson Augusto

Gerente de Instrução Processual - SEGEP/PMB/CGL

Em 2020-05-06 16:06, gerenciadeinstrucaocgl@segep.pmb.pa.gov.br escreveu:

Prezado, boa tarde!

Em virtude do caráter emergencial do processo, segue Termo de Referência Simplificado para que seja lido e aprovado em
seu inteiro teor.

 

Cordialmente,

Gerson Augusto

Gerente de Instrução Processual - SEGEP/PMB/CGL

Em 2020-05-06 12:18, Alcemir Palheta Jr escreveu:

Boa Tarde Gerson,
 
Conforme entabulado, gostaria de solicitar a alteração do item 07, serviços de van, no que se refere à quantidade dos
serviços ofertados. MOdificando de 500 atendimentos para 1000. A quantidade desse serviços é reduzida em relação ao
número de atendimentos por conta da demanda efetiva. Nem todos os atendimentos necessitam de serviço de transporte.
 
Att.
 
Alcemir da Costa
DG/FUNPAPA

Em qua., 6 de mai. de 2020 às 10:29, Alcemir Palheta Jr <alcemircpjr@gmail.com> escreveu:

mailto:gerenciadeinstrucaocgl@segep.pmb.pa.gov.br
mailto:gerenciadeinstrucaocgl@segep.pmb.pa.gov.br
mailto:alcemircpjr@gmail.com
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Bom dia.
 
Conforme solicitado, seguem os documentos em anexo.
 
Ressalto que estou no aguardo do envio do Termo de Aprovação assinado digitalmente pela Senhora Presidente da
FUNPAPA, tendo em vista encontrar-se em expediente externo.
 
Att.
 
Alcemir da Costa
DG/FUNPAPA
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TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO 

(§1º, ART.4º- E, da Lei 13.979/2020) 

 
 

1. DECLARAÇÃO DO OBJETO 
 
1.1. O presente Termo de Referência tem por finalidade a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, 
objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada pelo 
COVID-19 no Município de Belém, conforme os prazos, especificações e quantitativos 
discriminados neste Termo de Referência Simplificado (T.R.S.), observando às 
recomendações do Decreto Municipal 95.955/2020 e suas alterações: 
 

LOTE ÚNICO 

ITEM DESCRIÇÃO QNT VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

01 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 
1 m a 1,30 m. 

 
180 

  

02 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 
0,50 m a 0,90 m. 

 
180 

  

03 
Urna Mortuária especial com visor tamanho 
2,10 m com limite de peso até 300 kg. 

 
640 

  

04 
Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 
1,90 m. 

1000 
  

05 Remoções 2000   

06 Certidão de Óbito 2000   

07 

Serviço de Van para o acompanhamento 
familiar reduzido, obedecendo Às 
recomendações da OMS e Ministério da 
Saúde, para evitar aglomeração. 

 
1000 

  

TOTAL  

 

2. JUSTIFICATIVA 
 
2.1 A transmissão do coronavírus no Brasil já foi considerada comunitária, conforme 
Portaria do Ministério da Saúde de n° 454/2020, com possibilidade de aumento e 
agravamento de casos. O enfrentamento de uma epidemia requer a contratação de 
empresa especializada para a prestação de serviços funerários para o devido 
sepultamento dos falecidos de COVID-19. 
 
2.2 Nesse sentido, a necessidade da contratação pública se fundamenta em critérios 
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técnicos tomando por base a doença e transmissão do vírus, assim como as projeções 
do seu comportamento, além das orientações dos órgãos oficiais de saúde, 
especialmente quanto aos serviços funerários. Neste sentido é necessária a 
contratação pública de forma emergencial para o enfrentamento da transmissão 
comunitária do vírus em conformidade com a lei 13.979 de 6 de fevereiro de 2020. 
 
2.3 Justifica-se esta CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL com enquadramento legal na 
Lei 13.979/2020, por se tratar de contratação destinada a contratação de serviços 
funerários, a fim de suprir as necessidades da FUNPAPA/PMB nas medidas de 
enfrentamento à Pandemia do COVID-19. 
 
2.4 Esta contratação emergencial se torna essencial para a assistência social, pois 
objetiva equipar e garantir o atendimento à população em situação de vulnerabilidade 
e/ou hipossuficiência e que não podem arcar com os custos de sepultamento de seus 
parentes vítimas da Pandemia. 
 
2.5 Desse modo, os serviços mencionados são indispensáveis ao atendimento das 
necessidades inadiáveis da comunidade de baixa renda, pois, se não atendidos, 
colocam em perigo a sobrevivência, a saúde e a segurança da população em geral, 
inclusive com a possibilidade do aumento da propagação da COVID – 19 no Município 
de Belém. 
 
2.6 Dessa forma, insta esclarecer que o agrupamento dos itens em um LOTE ÚNICO 
deve-se ao fato de evitar prejuízo para o conjunto da contratação dos serviços, haja 
vista a dependência técnica em sua execução, evitando-se, com isso, também a perda 
da economia de escala bem como o eficaz gerenciamento das contratações que são 
necessárias ao regular funcionamento, tendo em vista a interdependência dos itens 
pertencentes ao lote, conforme previsão da Súmula 247 do TCU. 
 
2.7 Destaca-se que no dia 20 de março de 2020 o Governo Federal decretou 
calamidade pública nacional com a aprovação do Decreto Legislativo 088/2020 pelo 
Senado Federal até o dia 31 de dezembro de 2020, em decorrência da crise mundial 
do Coronavírus. 
 
2.8 Ademais, todo o território do Brasil foi declarado como área de transmissão 
comunitária conforme Portaria do Ministério da Saúde n° 454/2020, com 
possibilidade de aumento e agravamento de casos.  
 
2.9 Portanto, a presente contratação emergencial tem o objetivo de garantir o serviço 
público essencial de assistência Social em prol da saúde pública, em virtude do 
aumento de óbitos decorrentes da pandemia de COVID-19 desencadeada pelo novo 
CORONAVIRUS.  
 
3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS 
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3.1. O serviço objeto da presente contratação é classificado como comum, pois os 
padrões de desempenho e qualidade encontram-se objetivamente definidos no item 1. 
DECLARAÇÃO DO OBJETO, por meio de especificações usuais no mercado.  
 
4. ESTIMATIVA DE CUSTO/DOTAÇÃO 
 
4.1 A estimativa de custo para a contratação do objeto deste TRS será realizada após 
a ampla consulta/pesquisa no mercado do valor dos itens a serem licitados, devendo 
obrigatoriamente ser elaborada, com base no artigo 4° - E da Lei 13.979/2020. 
 
5. DISPONIBILIZAÇÃO RELATIVA A PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1. A proponente deverá na ocasião da apresentação da proposta:  
 

5.1.1. Apresentar proposta de preços e documentações de forma clara e 
detalhada dos itens, citando especificação de acordo com os requisitos 
indicados no item 01 deste Termo de Referência Simplificado; 
 
5.1.2. Indicar o valor unitário e total de cada item e o valor total da proposta 
que a proponente se propõe a prestar, em algarismo e por extenso, já incluídas 
discriminadamente, todas e quaisquer despesas tais como frete, taxas e 
impostos, observadas as isenções previstas na legislação, com cotações em 
moeda corrente nacional; 

 
5.1.3. Indicar o prazo de validade da proposta, contados da data de sua 
apresentação, que não poderá ser inferior a 10 dias; 

 
5.1.4. Havendo o livre interesse da proponente, esta poderá a seu critério 
fornecer mediante doação, no todo ou em parte, do quantitativo que consta 
especificado no objeto deste TRS descrito no item 1.1; 

 
5.1.5. Os itens que porventura, sejam prestados e/ou doados pelo 
participante deste Chamamento Público, deverão observar todas as regras e 
disposições contidas neste TRS;  

 
5.1.6. Ressalte-se que para fins de julgamento e escolha da proposta mais 
vantajosa, à Administração Pública, será considerado o MENOR PREÇO POR 
LOTE ofertado pelo participante, independentemente da quantidade dos itens, 
que pelo mesmo sejam doados;  

 
5.1.7. Os itens doados pelo participante serão objeto de Formalização de 
Termo de Doação, a ser assinado entre as partes interessadas, devendo conter 
informações quanto aos valores da doação, direitos do doador e donatário, bem 
como, conferirá à Administração os direitos patrimoniais e autorização para 
utilizá-los livremente, segundo às finalidades deste Chamamento Público; 

 
5.1.8. A realização dos serviços deverá ser de acordo com as normas de 
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referência técnica da ANVISA e somente quando solicitado pela FUNPAPA, e 
de acordo com as condições de referências técnicas para o funcionamento 
de estabelecimentos funerários e congêneres da ANVISA,; 
 
5.1.9. O(s) REGISTRO(S) DE CERTIDAO (ÕES) DE ÓBITO refere-se a 
declaração feita em cartório oficial de registro civil da circunscrição local, lavrada 
à vista do atestado médico, se houver, ou em caso contrário mediante 
declaração de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado a morte; 
 
5.1.10. Na execução dos serviços funerários deverá ser garantida a 
disponibilização de VAN PARA ACOMPANHANTE, somente quando 
solicitado pela FUNPAPA, desde que obedecidas as formalidades e cautelas 
legais estabelecidas pela OMS e pelo MS, com motorista e dotado de todos os 
itens de segurança dispostos na Lei de Trânsito brasileira; 
 
5.1.11. O início da prestação dos serviços deverá ocorrer sempre que a 
CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE, inclusive aos sábados, domingos e 
feriados, onde será informado o local de remoção do corpo e da realização do 
sepultamento, o serviço deverá ser executado no prazo máximo de 04 (quatro) 
horas, contados a partir do recebimento da solicitação pelo CONTRATANTE, 
podendo ser realizado na região metropolitana de Belém e/ou em todo território 
estadual; 

 
5.1.9 Apresentar garantia do fabricante para os itens constantes neste termo que 
necessitam, atendendo a legislação vigente, relativa à solução de problemas no 
que tange as embalagens, produtos avariados, bem como todo e qualquer 
defeito de fabricação apresentado e terá início a partir da data do recebimento 
definitivo, sem ônus adicional para a FUNPAPA/PMB;  

 
6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
 
6.1. Na hipótese de haver restrição de fornecedores, a Autoridade Competente, 
excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de 
documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de 
um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de 
prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no 
inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição, conforme modelo constante do 
Anexo I. 

 
6.2. O prazo da prestação dos serviços será o estabelecido conforme subitem 5.1.11, 
contados da apresentação da nota fiscal ou fatura correspondente que, depois de 
conferida e atestada, será paga em até 10 (dez) dias após recebimento da(s) Nota(s) 
Fiscal(is).  
 
6.3. O recebimento e a aceitação definitiva dos itens estará condicionado após 
avaliação pelo responsável técnico da FUNPAPA/PMB, sendo atestados, mediante 
avaliação técnica favorável; 
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6.4. A aceitação do objeto está condicionada ao atendimento das especificações 
mínimas constantes neste Termo de Referência Simplificado; 
 
6.5. Não serão aceitos serviços diferentes dos especificados neste Termo de 
Referência Simplificado, fora dos prazos mínimos estipulados nem de qualidade 
inferior ao usual do mercado; 
 
6.6. Os itens utilizados para prestação dos serviços, objetos deste TRS, deverão ser 
novos e de primeiro uso e que estejam na linha de produção atual do fabricante, em 
perfeitas condições de uso e de consumo, nos termos da legislação vigente; 
 
6.7. Caso, durante o prazo de garantia, seja constatado quaisquer defeitos ou 
divergências nas características dos produtos utilizados, o Contratante, comunicará o 
fato, por escrito, ao Fornecedor CONTRATADO, sendo de até 24 (vinte e quatro) 
horas o prazo para correção dos defeitos e/ou troca dos produtos, contadas a 
partir da solicitação efetuada, sem qualquer ônus à Administração Pública.  

 
6.8. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade do CONTRATADO pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato; 

 
6.9. A contratação deverá seguir os seguintes parâmetros de Responsabilidade 
Socioambientais:  
 

6.9.1. Os critérios de sustentabilidade da demanda deverão estar alinhados a 
diretriz do art. 3 da Lei 8666/93, Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da 
Advocacia Geral da União e normativos correlatos. 

 
6.9.2 DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: A empresa deverá apresentar 
material constituído e embalado com critérios socioambientais vigentes 
decorrentes da Lei 6.938/81 e regulamentos, com os respectivos registros e 
comprovações oficiais (exemplo: Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras, ANVISA ou Certificação enérgica quando necessário, 
de acordo com a legislação vigente para o objeto a ser adquirido), além de atentar 
para as exigências da Política de Resíduos Sólidos; 
 
6.9.3 DA SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA, SOCIAL E CULTURAL: A 
aquisição atenderá as diretrizes da Lei 13.979/2020, além de atingir diretamente 
as necessidades sociais, haja vista ser o objetivo para imediato combate a 
pandemia ocasionada pelo coronavírus, bem como seguir alinhada aos padrões 
nacionais de aquisição para enfrentamento da calamidade. 
 

7. DOS SERVIÇOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 
7.1. Fornecimento de mão de obra adequada para prestação dos serviços, devendo 
utilizar uniformes e estar com os respectivos crachás de identificação, em local visível, 
no ato da prestação do serviço; 



 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA 

 

CNPJ Nº 05.065.644/0001-81  
Avenida Rômulo Maiorana nº 1018 – Marco – CEP. 66093-673 – Belém-Pará 

Fone: (91) 3073.1670. E-mail: cpl.funpapa@gmail.com 
 
 

 
7.2. Providenciar para que os empregados da CONTRATADA ao prestar o serviço 
portem-se de modo adequado e tratem com respeito e urbanidade todas as pessoas a 
quem por ventura precisem se dirigir; 
 
7.3. A licitante CONTRATADA utilizará de pessoal devidamente habilitado para 
execução dos serviços, sendo por sua conta todas as despesas que incidam, direta ou 
indiretamente no pagamento de pessoal; 
 
7.4. A Empresa se responsabilizará pelos danos causados por seus empregados ao 
patrimônio da CONTRATANTE ou de terceiros, ainda que involuntariamente, devendo 
ser adotadas as providências necessárias, colimando o ressarcimento dos danos em 
prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, a contar da comunicação por escrito 
efetuada por esta Fundação. 
 
8 DO RECEBIMENTO 

 
8.1 O recebimento e a aceitação do serviço licitado dar-se-á por comissão ou servidor 
responsável, sendo atestados, mediante termo circunstanciado, e serão recebidos:  
 

a) Provisoriamente: no ato da prestação do serviço, para posterior 
verificação da conformidade do item, com as especificações contidas no Termo 
de Referência, mediante a emissão do termo de Recebimento Provisório; e, 
 
b) Definitivamente: no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis, contados a 
partir da assinatura do termo de recebimento provisório e após a verificação de 
sua compatibilidade com as especificações do objeto desta licitação, mediante a 
emissão de Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes. 
 

9 RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO  
 
São responsabilidades do CONTRATADO: 
 
9.1 Fornecer o objeto de acordo com os parâmetros estabelecidos no TR, atendidos 
os requisitos e observadas às normas constantes neste instrumento; 
 
9.2 Colocar à disposição da FUNPAPA/PMB, os meios necessários à comprovação da 
qualidade dos itens, permitindo a verificação das especificações em conformidade com 
o descrito no item 1;  
 
9.3 Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos 
federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste 
Termo;  
 
9.4 Responsabilizar-se pela(s) garantia(s) serviço(s), objeto do Chamamento Público, 
dentro dos padrões de certificação de qualidade, segurança, durabilidade e 
desempenho, conforme previsto na legislação em vigor; 
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9.5 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento 
das obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos; 
 
9.6 Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto da 
contratação pelo CONTRATANTE, sem prévia autorização;  
 
9.7 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela FUNPAPA/PMB, ou 
pelo órgão participante, durante a vigência do contrato. 
 
9.8 Aceitar os acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até 50% 
(cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
10 RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 
 
São obrigações da FUNPAPA/PMB:  
 
10.1. Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa cumprir 
suas obrigações dentro das condições estabelecidas;  
 
10.2. Rejeitar o objeto cuja especificação não atenda aos requisitos mínimos 
constantes no item 1 deste Termo de Referência Simplificado;  
 
10.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio de representante 
devidamente designado na qualidade de fiscal do contrato, nos termos do artigo 67, da 
Lei Federal nº 8.666/93;  
 
10.4. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) / Fatura(s) do 
CONTRATADO, após a efetiva entrega do serviço e emissão dos Termos de 
Recebimentos Provisório e Definitivo, conforme prazo estabelecido neste TRS; 
 
10.5. Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação dos itens e dos 
serviços que compõe o objeto deste termo a ser recebido;  
 
10.6. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constantes no serviço ou no item que compõe o objeto deste termo, para que sejam 
adotadas as medidas corretivas necessárias; 
 
10.7. Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para ajustes 
e/ou substituições dos serviços que compõem o objeto deste termo.  
 
11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
11.1. As despesas decorrentes das contratações serão arcadas através das dotações 
orçamentárias próprias, indicadas antes da formalização do(s) contrato(s), conforme 
previsões/suplementações no Orçamento da FUNPAPA/PMB. 
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12. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E PAGAMENTO 
 
12.1. Os pagamentos devidos serão efetuados pela Fundação Papa João XXIII, após 
a execução dos serviços, mediante crédito em conta corrente, na agência a ser 
indicada pela contratada, em até 10 (dez) dias, contados do ingresso do documento 
de cobrança, devidamente atestada e visada pelo setor competente.  
 
12.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 
 
12.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável, conforme o caso: 
 

12.3.1. O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional, nos 
termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária 
quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, 
o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 
referida Lei Complementar. 
 

12.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o FORNECEDOR 
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 
compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o 
efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 
 

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 
I = (TX)              I = (6/100)                             I = 0,00016438 

                                365                               TX = Percentual da taxa anual = 6% 
 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1. Será competente para dirimir divergências decorrentes do presente Termo de 
Referência Simplificado, que não poderem ser resolvidas administrativamente, o foro 
da Capital do Estado do Pará, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
 

Belém, 06 de Maio de 2020. 
 

_________________________________ 
ALCEMIR DA COSTA PALHETA JÚNIOR 

Mat. 0431060-037 
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ANEXO I 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

Ref.: (identificação da licitação) 
................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de 
Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 
Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) . 

 
 

BELÉM, XXX DE XXX DE 2020. 
  
 

______________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v


ITEM DESCRIÇÃO QNT CÓDIGO GiiG 

01 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 
1 m a 1,30 m. 

 
180 

 
408384 

02 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 
0,50 m a 0,90 m. 

 
180 

 
408385 

03 
Urna Mortuária especial com visor tamanho 
2,10 m com limite de peso até 300 kg. 

 
640 

 
408386 

04 
Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 
1,90 m. 

1000 
 

408387 

05 Remoções 2000  
408388 

06 Certidão de Óbito 2000  
408389 

07 

Serviço de Van para o acompanhamento 
familiar reduzido, obedecendo Às 
recomendações da OMS e Ministério da 
Saúde, para evitar aglomeração. 

 
1000 

 
408390 

 



FUNPAPA
FUNDAÇÃO

PAPA JOÃO PAULO II

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO – CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
A Fundação Papa João XXIII – FUNPAPA convoca as empresas interessadas em prestar serviços 
funerários, via contratação direta (emergencial). A apresentação das propostas será a partir da 
data de hoje, com previsão de conclusão em 2 (dois) dias úteis. Prazo para realização do 
serviço: De acordo com a solicitação do Órgão. Instrumento complementar a esta 
convocação poderá ser obtido no site da Prefeitura (Contratações – COVID) e solicitado 
através do endereço eletrônico: covidpmb2020@gmail.com

Belém/PA, 06 de maio de 2020.
  ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO

Presidente da Fundação Papa João XXIII – FUNPAPA
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QUINTA-FEIRA, 07 DE MAIO DE 2020

portes de cargas, a contar de 11/12/00, para fins de regularização funcional.

LICENÇA GALA

PORTARIA Nº 246/20-DRH/FUNPAPA-10/03/20-CONCEDE, 8 (oito) dias à ser-
vidora ROSANGELA CRISTINA DO CARMO DA COSTA (0213586-029), ASSIS-
TENTE SOCIAL-NS.04, de 14/02/20 a 21/02/20.

LICENÇA NOJO

PORTARIA Nº 247/20-DRH/FUNPAPA/10/03/20-CONCEDER 08 (oito) dias à ser-
vidora NELMA DO SOCORRO ANDRADE GARCIA (0149080-018), EDUCADOR 
SOCIAL DE RUA-NM.02, no período de 31/01/20 a 07/02/20.

ESTÁGIO PROBATÓRIO

PORTARIA N.º 250/20-DRH/FUNPAPA-11/03/20-HOMOLOGAR o resultado de 
avaliação final especial de desempenho do(a) servidor(a) CLYVIA WANESSA GÓES 
SANTOS (0445908-017), NUTRICIONISTA-NS.10, tendo em vista o Laudo de Ava-
liação Final, com conceito EXCELENTE, datado de 14/02/20, que faz parte integrante 
desta Portaria, a qual passa a considerá-lo(a) habilitado(a) a usufruir dos benefícios que 
lhe são garantidos por lei.

PORTARIA N.º 251/20-DRH/FUNPAPA-11/03/20-HOMOLOGAR o resultado de 
avaliação final especial de desempenho do(a) servidor(a) FABRICIO CABRAL FER-
REIRA (0446025-011), AGENTE DE COPA E COZINHA-AUX.03, tendo em vista 
o Laudo de Avaliação Final, com conceito EXCELENTE, datado de 14/02/20, que faz 
parte integrante desta Portaria, a qual passa a considerá-lo(a) habilitado(a) a usufruir 
dos benefícios que lhe são garantidos por lei.

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO – CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

A Fundação Papa João XXIII – FUNPAPA convoca as empresas interessadas 
em prestar serviços funerários, via contratação direta (emergencial). A apresentação 
das propostas será a partir da data de hoje, com previsão de conclusão em 2 (dois) 
dias úteis. Prazo para realização do serviço: De acordo com a solicitação do Órgão. 
Instrumento complementar a esta convocação poderá ser obtido no site da Prefeitura 
(Contratações – COVID) e solicitado através do endereço eletrônico: covidpmb2020@
gmail.com

Belém/PA, 06 de maio de 2020.

ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO
Presidente da Fundação Papa João XXIII – FUNPAPA

COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE BELÉM - CINBESA

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE BELÉM - CINBESA

CONTRATO Nº 012/2020

PARTES: Companhia de Tecnologia da Informação de Belém – 
CINBESA e Empresa M. AMAZONAS CAMPOLUN-
GO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decorrente do Processo Administrativo Nº 835/2019, 
e fundamentado no inciso II do art.29 da Lei Federal Nº 
13.303/2016 e demais legislação pertinente.

OBJETO: Prestadora de serviço de Agente de Portaria
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2.07.5219.122.0007. 2162;
 Natureza; 339039
 Fonte do Recurso: 1001.02.0000
 Desdobramento: 3390391500
 SubAção: 2162.002
 Tarefa: 006
VALOR GLOBAL:   Valor Global: R$ 19.877,82 (dezenove mil oitocentos e 

setenta e sete reais e oitenta e dois centavos)
VIGÊNCIA: 06 (meses)
FORO:  Belém-PA
DATA DO CONTRATO: 06/03/2020
ASSINATURAS: Joelma Gonçalves Fernandes e Marcos César de Almeida

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2019 

Autorizo e ratifico a necessidade da presente Dispensa de Licitação, cujo objeto 
é a contratação da empresa prestadora de serviço de agente de portaria para um (01) 
posto, entre esta Companhia de Tecnologia da Informação de Belém – CINBESA, ins-
crita no CNPJ nº 04.850.095.0001-93 e a empresa M. AMAZONAS CAMPOLUNGO, 
inscrita no CNPJ 12.063.056/0001-74, no valor global de R$- R$19.877,82 (Dezenove 
mil, oitocentos e setenta sete reais e oitenta e dois centavos), com amparo no Parecer 
Jurídico nº 096/2019  e no art. 29, II  da Lei nº 13.303/2016, bem como no Regulamen-
to Interno de Licitações e Contratos da CINBESA. 

Belém-PA,  06 de março de 2020.

____________________________________________
JOELMA GONÇALVES FERNANDES 

DIRETORA PRESIDENTE CINBESA  

COMP. DE DESENV. E ADMIN. DA ÁREA METROP. DE BELÉM - CODEM

PORTARIA Nº 052/2020.

ASSUNTO: Renovação da suspensão ao atendimento presencial e dá outras pro-
vidências.

A Diretoria Executiva da Companhia de Desenvolvimento e Administração da 
Área Metropolitana de Belém – CODEM, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Artigo 43 do Estatuto Social, combinado com a Resolução nº 020/2015;

Considerando o Decreto Municipal 95.955-PMB, de 18 de março de 2020; e

A decisão nº 19.908, tomada em reunião realizada nesta data;

R E S O L V E:
Renovar a suspensão do atendimento presencial ao público, sendo este até o dia 

30 de abril de 2020, Considerando que estão disponibilizados números de telefone e 
meios de atendimento pelas plataformas eletrônicas institucionais da Companhia (e-
-mail; telegram e whatsapp).

Renovar a suspensão até o dia 30 de abril de 2020 das atividades externas do pro-
grama de regularização fundiária de interesse social – Chão Legal, salvo se demanda 
superveniente exigir o retorno das atividades de campo.

As atividades de campo ordinárias relacionadas à regularização patrimonial e ao 
cadastro técnico imobiliário estarão suspensas até o dia 30 de abril de 2020, devendo os 
setores responsáveis pela individualização dos imóveis utilizarem a base cartográfica, 
os produtos cartográficos da aerofotogrametria de 2015 e demais recursos disponíveis 
na rede mundial de computadores, exceto nas hipóteses em que for imprescindível o 
levantamento de campo, o que deverá ser analisado com base no caso concreto.

Ficam mantidas as determinações contidas na Portaria Nº 031/2020 de 23 de mar-
ço de 2020.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 09 de abril de 2020.

Danilo Soares da Silva
Diretor-Presidente

Roberto Paulo Amoras
Diretor de Suporte e Gestão de Pessoas

Marcos Antonio Brandão da Costa Junior
Diretor de Desenvolvimento Urbano,

respondendo pela Diretoria de Gestão Fundiária/DGF

PORTARIA Nº 057/2020.

ASSUNTO: Autoriza novas medidas preventivas de combate ao COVID-19 
(Novo Coronavírus).

A Diretoria Executiva da Companhia de Desenvolvimento e Administração da 
Área Metropolitana de Belém – CODEM, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Artigo 43 do Estatuto Social, combinado com a Resolução nº 020/2015;

Considerando o Decreto Municipal 95.955-PMB, de 18 de março de 2020; e

A decisão nº 19.924, tomada em reunião realizada nesta data;

R E S O L V E:
Autorizar novas medidas preventivas de combate ao COVID-19 (Novo Coronaví-

rus), conforme abaixo relacionadas:
• Renovar a suspensão do atendimento presencial ao público, sendo este até o dia 

31 de maio de 2020, Considerando que estão disponibilizados números de telefone e 
meios de atendimento pelas plataformas eletrônicas institucionais da Companhia (e-
-mail; telegram e whatsapp).

• Renovar a suspensão até o dia 31 de maio de 2020 das atividades externas do 
programa de regularização fundiária de interesse social – Chão Legal, salvo se deman-
da superveniente exigir o retorno das atividades de campo.

• As atividades de campo ordinárias relacionadas à regularização patrimonial e ao 
cadastro técnico imobiliário estarão suspensas até o dia 18 de maio de 2020, devendo 
os setores responsáveis pela individualização dos imóveis utilizarem a base cartográfi-
ca, os produtos cartográficos da aerofotogrametria de 2015 e demais recursos disponí-
veis na rede mundial de computadores, exceto nas hipóteses em que for imprescindível 
o levantamento de campo, o que deverá ser analisado com base no caso concreto.

• Do período de 07 a 17 de maio de 2020 estão suspensas toda e qualquer atividade 
presencial, na estrutura física da CODEM, salvo as que excepcionalmente forem auto-
rizadas pelo respectivo diretor de área de maneira incontroversa, em face do caráter de 
imprescindibilidade que a justifique, devendo aos que puderem em função da natureza 
da atividade, exercer as suas funções por Home Office/Teletrabalho, com a necessária 
observação de produtividade.

• Os gestores de unidades, coordenadores e diretores, deverão em conformidade 
com a vinculação hierárquica de seus colaboradores apresentar à Presidência a lista 
de empregados que forem afastados preventivamente por apresentarem sintomas ou 
que forem diagnosticados positivamente  com COVID-19, preferencialmente para o 
GDOC GABPR/CHEFIA ou para o e-mail gabinete@codem.pmb.pa.gov.br .

• Ratificar o teor das portarias anteriores que versem sobre o enfrentamento ao 
COVID-19, desde a Portaria No 023/2020, para manter as medidas de prevenção e 
proteção ao COVID-19, especialmente quanto a dispensa dos integrantes de grupo de 
risco e colaboradores que apresentarem sintomas, mesmo que mínimos, que caracte-
rizem o COVID-19.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 04 de maio de 2020.

Danilo Soares da Silva
Diretor-Presidente

     Roberto Paulo Amoras                                       Gilberto Santos Souza
   Diretor de Suporte e Gestão de Pessoas                       Diretor de Gestão Fundiária

 Cláudia Helena Hasselmann Sadalla        Marcos Antonio Brandão da Costa Junior
Diretora de Desenvolvimento e Negócios.       Diretor de Desenvolvimento Urbano

Ano LXI - Nº 13.988
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 7/2020

Processo administrativo nº 0263/2020.
O Município de Viçosa torna pública a realização de licitação, na modalidade

concorrência, do tipo maior oferta pela outorga e melhor técnica, destinado à contratação
de empresa especializada para serviço de implantação, exploração e administração de
estacionamento rotativo pago de veículos em áreas, vias e logradouros públicos, bem
como a implantação e manutenção dos equipamentos de controle e operação no município
de Viçosa/MG. A data e hora de entrega dos envelopes nº 01 - Habilitação, nº 02 -
Proposta Técnica e nº 03-Porposta Comercial permanece as 09h00min do dia 19 de junho
de 2.020, no Protocolo Geral do Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer, cito à
Rua Gomes Barbosa, n° 803, Centro, CEP: 36.570.101, Viçosa-MG.

O Edital pode ser retirado no Departamento de Material, Compras e Licitações,
ou através do site www.vicosa.mg.gov.br.

Viçosa-MG, 6 de maio de 2020.
RENALDO DE FARIA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão presencial nº 9/2020-25
Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis, lubrificante,

peças, pneus e serviços de manutenção preventiva e corretiva do ônibus escolares do
Município de Abel Figueiredo em atendimento ao programa estadual de transporte escolar
SEDUC- PETE/PA e o Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE Data de abertura: 20
/05/2020. Horário: 09:00 horas

Observação: O edital se encontra à disposição dos interessados na sede da
Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo, Avenida Alacid Nunes, nº 79, Centro das 08 às 17
horas, na sala da CPL, através de mídia (pen drive) e no site www.abelfigueiredo.pa.gov.br,
e no www.tcm.pa.gov.br/portal do jurisdicionado/sistema/mural-de-licitacoes Maiores
Informações pelo tel. 094-3342 1403

VALDIR RODRIGUES SANTO
Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2020/PMA, Tipo menor preço por item, abertura
dia 20/05/2020, às 10h 00min horário local. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para
aquisição de Urnas Funerárias e Contratação de Serviços Funerárias, para atender a
necessidade da Secretaria Municipa de Assistência Social, a ser realizado na sala do Setor
de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipa de Alenquere, sito PraçaEloy Simões, nº
751-Centro-CEP: 68.200-000-Alenquer/Pa, retirada do edital no site:
www.alenquer.pa.gov..br e https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/

Alenquer, 6 de maio de 2020.
Ana Celeste Queiroz de Souza Lira

Pregoeiro

EXTRATOS DE CONTRATOS

DISPENSA Nº 009/2020-PMA/SEMSA. Contratante: Município de Alenquer. Contratada:
Famed Remoções De Pacientes Eireli. Objeto: Contratação de Serviços de Remoção de
Pacientes Intermunicipais em Ambulância Categoria F (Ambulâncha) para atender a
Secretaria Municipal de Saúde ao Combate do COVID-19. e. Fundamento Legal: Lei no
13.979/20. Valor: R$ 292.000,00 (duzentos e noventa e dois mil, reais). RATI F I C AÇ ÃO :
04.05.2020. Ordenador de Despesa: Dionelson Siqueira Marinho

CARTA CONTRATO Nº 007/2020-CPL. Contratante: Município de Alenquer. Contratada:
Famed Remoções De Pacientes Eireli. Objeto Contratação de Serviços de Remoção de
Pacientes Intermunicipais em Ambulância Categoria F (Ambulâncha) para atender a
Secretaria Municipal de Saúde ao Combate do COVID-19. FUNDAMENTO LEGAL: Lei no
13.979/20. VALOR: R$ 292.000,00 (duzentos e noventa e dois mil, reais). Vigência:
24.04.2020 a 24.10.2020. Ordenador de Despesa: Dionelson Siqueira Marinho. Assinatura:
04.05.2020

DISPENSA Nº 010/2020-PMA/SEMSA. Contratante: Município de Alenquer. Contratada:
Opalair Taxi Aero Ltda. Objeto: Contratação de Emprese Especializada em Serviços de
Remoção de Aeromédico dos Pacientes com suspeita de COVID-19 pelo Programa TFD para
atender a Secretaria Municipal de Saúde ao Combate do COVID-19. e. Fundamento Legal:
Lei no 13.979/20. VALOR: R$ 109.000,00 (Cento e nove mil, reais). RATIFICAÇÃO :
04.05.2020. Ordenador De Despesa: Dionelson Siqueira Marinho

CARTA CONTRATO Nº 009/2020-CPL. Contratante: Município de Alenquer. Contratada:
Opalair Taxi Aero Ltda. Objeto Contratação de Emprese Especializada em Serviços de
Remoção de Aeromédico dos Pacientes com suspeita de COVID-19 pelo Programa TFD para
atender a Secretaria Municipal de Saúde ao Combate do COVID-19. Fundamento Legal: Lei
no 13.979/20. VALOR: R$ 109.000,00 (Cento e nove mil, reais) Vigência: 04.05.2020 a
04.11.2020. Ordenador De Despesa: Dionelson Siqueira Marinho. Assinatura: 04.05.2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº: 001.007.2020
ORIGEM: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO IL-001/2020-SEMS - CONTRATANTE: Fundo
Municipal de Saúde. CONTRATADO: Reginildo dos Santos Trajano. OBJETO: contratação de
profissional para prestação de serviços de consultoria em licitações e atuação como
pregoeiro, para atender as necessidades da secretária municipal de saúde. VALOR TOTAL:
R$74.700,00 (setenta e quatro mil e setecentos reais). VIGÊNCIA: 09 (nove) meses. DATA
DE ASSINATURA: 23.03.2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMNISTRATIVO Nº023/2020, firmado em 24
de abril de 2020, com a empresa: D R F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME,
CNPJ: 17.832.852/0001 -48. Objeto: Aquisição de material de construção para serem
utilizados na Reforma das Escolas (Triunfo, Maria Isabel) e Reforma do Prédio da
Prefeitura Municipal de Bannach - PA. FINALIDADE: Acrescentar o percentual de 22,31
(vinte e dois, trinta e um por cento) ao valor inicial do contrato administrativo
nº023/2020. FUNDAMENTO: Artigo 65 da Lei 8.666/93. Pela contratante: Lucineia Alves
da Silva, CPF: 934.063.982-00 e pela contratada: DALVA ROCHA FEREIRA, CPF:
376.058.012-20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 9-015/2020
Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais de

acondicionamento e embalagem, copa e cozinha e limpeza e produção de higienização
para atender as demandas das unidades que compõem a Secretaria Municipal de Saúde de
Barcarena, conforme especificações constantes no Termo de Referência e demais anexos.
Abertura: 20/05/2020 às 09h00min. O Edital e seus anexos estarão à disposição dos
interessados nos sítios www.portaldecompraspublicas.com.br (UASG 927872) e
www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao; e no Departamento de Licitações e Contratos
(CPL-SEMUSB), sito a Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Ver. João Pantoja de
Castro, s/ n°, Bairro Centro, CEP: 68.445-000, Barcarena/Pa.

Barcarena/Pa, 6 de maio de 2020
SHEILA DE JESUS SILVA DA SILVA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL

DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEGEP
AV I S O

CONCORRÊNCIA N° 10/2019 - SEURB
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Belém, em cumprimento

ao disposto no art. 109 § 3º da Lei 8.666/93, torna pública a interposição de recurso pela
Licitante R. N. CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS LTDA no dia 05/05/2020, contra o julgamento
proferido na fase de julgamento das propostas na CONCORRENCIA Nº 10/2019, a qual tem
por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada pessoa jurídica especializada para
a execução da OBRA DE REFORMA GERAL DO MERCADO DE MOSQUEIRO.

Informamos, ainda, as contrarrazões devem ser protocolizadas no prazo
assinalado pelo Estatuto das Licitações, somente por e-mail constante no edital, que
encontrando-se o processo, com todos os volumes, à disposição nesta Comissão.

Belém/PA, 5 de maio de 2020.
MONIQUE SOARES LEITE

P r e s i d e n t e / C P L / S EG E P / P M B

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

COMPRA EMERGENCIAL
A Guarda Municipal de Belém - GMB convoca as empresas interessadas em

fornecer, via contratação direta (emergencial) os seguintes itens: MÁSCARA DESCARTÁVEL
DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, LUVAS LÁTEX 100% TAMANHO M, LUVAS LÁTEX 100%
TAMANHO G, ÁLCOOL EM GEL 70%, ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO
E VISOR, AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL MANGA LONGA E TOUCA
SANFONADA. A apresentação das propostas será a partir da data de hoje, com previsão de
conclusão em 2 (dois) dias úteis. Prazo de entrega dos itens: 2 (dois) dias corridos.
Instrumento complementar a esta convocação poderá ser obtido no site da Prefeitura
(Contratações - COVID) e solicitado através do endereço eletrônico:
covidpmb2020@gmail.com

Belém/PA, 6 de maio de 2020.
GUILHERME FREITAS DE LIMA

Inspetor Geral da Guarda Municipal de Belém

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
A Fundação Papa João XXIII - FUNPAPA convoca as empresas interessadas em

prestar serviços funerários, via contratação direta (emergencial). A apresentação das
propostas será a partir da data de hoje, com previsão de conclusão em 2 (dois) dias úteis.
Prazo para realização do serviço: De acordo com a solicitação do Órgão. Instrumento
complementar a esta convocação poderá ser obtido no site da Prefeitura (Contratações -
COVID) e solicitado através do endereço eletrônico: covidpmb2020@gmail.com

Belém/PA, 6 de maio de 2020.
ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quarto Termo Aditivo Referente ao Pregão Presencial nº. 01-034/2017, Contratante:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES CNPJ: 05.058.466/0001-61 Secretaria de Educação.
Contrato nº. 144/2017 Contratado: MYTDT TECNOLOGIA LTDA - EPP, Inscrita no CNPJ sob
o nº. 13.704.677/0001-52. OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato por mais 08 (oito)
meses, a contar do dia subsequente ao término da vigência contratual e findar em 31 de
Dezembro de 2020, conforme solicitação feita pela SEMED e com base no Memorando n°:
052/2020 - NUPP/SEMED. Data de assinatura: 29 de Abril de 2020.

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2020
O Município de Benevides, por meio do Fundo Municipal de Saúde, torna

público aos interessados que a licitação referente ao Pregão Eletrônico 16/2020, cujo
objeto trata da Aquisição de ventiladores pulmonares para enfrentamento da pandemia
decorrente do Coronavírus - COVID 19, com intuito de atender às demandas de casos
graves no Município, se deu como Fracassada por não conter propostas validas
cadastradas.

Benevides, 6 de maio de 2020.
FLAVIANO GOMES MÉLO JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA-PA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 9/2020-029

Tipo Menor Preço. Objeto: Registro de Preços para futura ou eventual

Aquisição de Equipamento e Material Permanente Hospitalar, para suprir as

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Bragança, em caráter

de emergência em decorrência da pandemia do covid-19. Abertura: 13/05/2020 às

10:00. Edital e informações no site: www.tcm.pa.gov.br e site www.braganca.pa.gov.br,

e no Portal de compras públicas: https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

Bragança/Pa, 6 de maio de 2020

MARIANNE SOUZA DA SILVA

Pregoeira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SISTEMA DE LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS.

Objeto:



6 GERAIS BELÉM, QUINTA-FEIRA, 7 DE MAIO DE 2020

A té as 6 horas de ontem, 
40 pacientes haviam 
passado pela Unidade 

de Pronto Atendimento (UPA) 
do Jurunas, localizada na tra-
vessa Esperança, no � nal do 
canal da travessa Quintino 
Bocaiúva, inaugurada na noi-
te desta terça-feira. A UPA re-
cebe pacientes de urgência e 
emergência de baixa e média 
complexidade, além de pesso-
as com sintomas de covid-19. 

Para o prefeito de Belém, 
Zenaldo Coutinho, a 
inauguração da uni-
dade, a quinta em fun-
cionamento na capital, 
foi uma vitória, pois 
ajuda a desafogar o 
sistema municipal de saúde e 
melhora o atendimento à po-
pulação. “O Jurunas ganhou 
um grande fôlego com o fun-
cionamento da UPA. Ontem, 
muita gente foi atendida. E 
o local não é só para atender 
coronavírus, tem clínica ge-
ral, traumatologia, odontolo-
gia, eletrocardiograma, tem 
radiogra� a. É a quinta UPA 
em funcionamento. Belém só 
tinha uma UPA e dois pron-
tos-socorros velhos”, a� rmou 
o prefeito.

Nas primeiras horas em 
funcionamento, as equipes 
de plantão atenderam casos 
relacionados a quadros gri-
pais e crises de hipertensão. 
Um dos casos mais delicados, 
segundo a direção da UPA, foi 
de um idoso de 71 anos enca-
minhado pela equipe médica 
para internação por apresen-

tar sintomas de covid-19.
Maria da Conceição, 58 

anos, também procurou a 
UPA em busca de atendimen-
to para a mãe, Izaura Vale de 
Miranda, de 96 anos. “A mi-
nha mãe passou muito mal. A 
gente estava sem saber o que 
fazer. Soubemos que estava 
funcionando essa unidade e 
viemos às pressas. Dei entra-
da com a minha mãe e ela, 
graças a Deus, já está melhor. 
Foi um atendimento rápido e 

muito bom e o mé-
dico agora me falou 
que ela está reagin-
do muito bem”, con-
tou Maria na manhã 
de ontem.

“Equipar uma unidade 
hospitalar nesse momento de 
pandemia é um desa� o, mas 
montamos. Abrimos as portas 
à comunidade”, disse o geren-
te administrativo da UPA do 
Jurunas, Douglas Baldez.

Seguindo o mesmo padrão 
das outras unidades da rede 
municipal, a UPA do Juru-
nas presta atendimento por 
classi� cação de risco, com 
os casos de maior gravidade 
recebendo atendimento prio-
ritário. Na unidade, são ofer-
tados serviços de urgência e 
emergência.

Além do bairro Jurunas, 
Icoaraci, Sacramenta, Ter-
ra Firme e Marambaia con-
tam com Unidades de Pronto 
Atendimento para atender os 
moradores da área, reforçan-
do a estrutura de urgência e 
emergência municipal.

Unidade “porta aberta”
UPA RECEBE CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE E NÃO APENAS DE COVID-19

JURUNAS

  Até as 6 horas de ontem, Unidade de Pronto Atendimento do Jurunas já havia atendido 40 pacientes 
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Para o prefeito de Belém, Foi um atendimento rápido e 

O prédio da Unidade Bási-
ca de Saúde (UBS) da Cidade 
Nova 6, localizado na travessa 
WE Oitenta, em Ananindeua, 
Região Metropolitana de Be-
lém, amanheceu fechado nes-
ta quarta-feira (6). A medida 
foi tomada por causa da morte, 
um dia antes, de uma servido-
ra que estava com os sintomas 
da covid-19. Outra agente co-
munitária de saúde também 
morreu no mesmo dia, e com 
os mesmos sintomas. Esta lota-
da na unidade do Paar.

Além das mortes, dizem os 
trabalhadores, outro proble-

ma é a falta de Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs) 
que deixaram de ser entregues 
pela prefeitura de Ananin-
deua. Os denunciantes, que 
não quiseram se identi� car, 
a� rmam que os EPIs foram 
solicitados diversas vezes, mas 
apenas uma máscara de TNT 
para cada servidor foi enviada. 
Como a vida útil dessas más-
caras é de apenas duas horas, 
muitos foram obrigados a com-
prar o próprio equipamento. 

Eles também alegam que 
não há testes rápidos e que 
alguns servidores, que chega-

ram a ser afastados por suspei-
ta de covid-19, já retornaram 
ao trabalho sem ter compro-
vado ou descartado a doença. 
A unidade atende pessoas com 
sintomas leves de doenças res-
piratórias e covid-19.

Em nota, a Secretaria de 
Saúde (Sesau) informou que 
decretou luto de um dia em 
função do falecimento da ser-
vidora da UBS - Cidade Nova 6, 
“mas amanhã a unidade segue 
com o funcionamento normal. 
A Sesau esclareceu ainda que 
todas as UBS estão equipadas 
de EPIs”.

UBS fi ca fechada após a morte de uma servidora
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL

DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEGEP
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

COMPRA EMERGENCIAL
A Secretaria Municipal de Saúde convoca as empresas interessadas em

fornecer, via contratação direta (emergencial), para o Processo nº 11046/2020 - SESMA o
seguinte item: 200 unidades de Oxímetro de pulso portátil. Prazo estimado para
apresentação das propostas de 02 (dois) dias úteis. Prazo de entrega: 03 (três) dias úteis.
Instrumento complementar a esta convocação poderá ser obtido no site da Prefeitura
(Contratações - COVID) e solicitado através do endereço eletrônico:
covidpmb2020@gmail.com

Belém/PA, 8 de maio de 2020.
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO

Secretário Municipal de Saúde de Belém

AVISO DE RETIFICAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 7/2020 - FUNPAPA
A Fundação Papa João XXIII - FUNPAPA torna público a retificação do Termo de

Referência Simplificado, do Chamamento Público 7/2020, com o objeto que passará a ser
divido em 04 lotes e não mais em apenas 1 lote. O termo de referencia simplificado
retificado, encontra-se disponível no site da Prefeitura (Contratações - COVID) e poderá ser
solicitado através do endereço eletrônico: covidpmb2020@gmail.com

Belém/PA, 7 de maio de 2020.
ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO

Presidente da Fundação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 17/2020
O Município de Benevides, por meio do Fundo Municipal de Saúde, torna

público aos interessados que a autoridade competente homologou o resultado do Pregão
Eletrônico n°. 17/2020 que trata da aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI
para enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus, ratificando a adjudicação às
seguintes empresas vencedoras: P P F COM E SERV EIRELI inscrita no CNPJ nº
07.606.575/0001-00 - item 18 com valor total de R$4.375,00; J. E. COMERCIO E S E R V I CO S
EIRELI inscrita no CNPJ nº 10.897.117/0001-73 - itens 1, 15 e 16 com valor total de
R$427.780,50; MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI inscrita no CNPJ nº
15.459.519/0001-00 - Grupos 1, 2, 3, itens 6, 7, 11 e 17 com valor total de R$ 99.503,00;
e L C B PONTES EIRELI inscrita no CNPJ nº 17.763.550/0001-65 - item 19 com valor total
de R$ 5.282,50.

Benevides, 8 de maio de 2020.
FLAVIANO GOMES MELO JUNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 017/2020
OBJETO: Seleção e contratação de empresas com o objetivo de formar o Sistema de
Registro de Preços da Administração Pública Municipal para fornecimento de peças e
acessórios para roçadeira e motosserra e aquisição de equipamentos agrícola, para
manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Brasil Novo e demais fundos.
ABERTURA: 22/05/2020, às 09:00 horas. LOCAL PARA RETIRADA DE EDITAL E
INFORMAÇÕES: sede da Prefeitura situada na Av. Castelo Branco nº 821, Centro - Brasil
Novo/PA, das 08:00 às 12:00 horas, e nos sites: www.brasilnovo.pa.gov.br e
www.tcm.pa.gov.br

ZILDA COSIN SILVA
Pregoeira

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº: 005/2020 ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 5/2020, para
contratação de empresas com o objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços da
Administração Pública Municipal para seleção e contratação de empresas com o objetivo
de formar o Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal para o
fornecimento de Prestação de serviços de acesso à Internet com Link Dedicado, através da
tecnologia Wireless, na frequência de 5.8Ghz e fibra óptica, Simétrico ou via rádio com
100% de Garantia de Banda, para manutenção da Prefeitura Municipal de Brasil Novo e
demais Fundos, e especificações constantes no Termo de Referência do Anexo I. EMPRESA
E VALOR REGISTRADO: Empresa TOPPNET SERVIÇOS LTDA, Valor Registrado de R$
419.040,00, Validade da ata: 12 (doze) meses, a partir da assinatura. Informações: A ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2020, vinculada ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2020, poderá
ser solicitada no Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Brasil
Novo ou através do e-mail: licitacao@brasilnovo.pa.gov.br. Assinatura: 05 de março de
2020 - Ordenador de Despesas: ALEXANDRE LUNELLI - Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº: 006/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 6/2020, para
contratação de empresas com o objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços da
Administração Pública Municipal para o fornecimento de Combustíveis e Gás de Cozinha
(GLP), para manutenção das atividades da Prefeitura e demais Fundos Municipal, para
manutenção da Prefeitura Municipal de Brasil Novo e demais Fundos, e especificações
constantes no Termo de Referência do Anexo I. EMPRESA E VALOR REGISTRADO: Empresa
GONÇALVES &amp; DIAS LTDA, Valor Registrado de R$ 1.501.500,00; PREMIUM COMÉRCIO
DE PETRÓLEO EIRELI, Valor Registrado de R$ 3.674.000,00 e K C CAETANO COMERCIO -
EPP, Valor Registrado de R$ 264.488,00. Validade da ata: 12 (doze) meses, a partir da
assinatura. Informações: A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2020, vinculada ao PREGÃO
PRESENCIAL Nº 6/2020, poderá ser solicitada no Departamento de Licitações e Contratos
da Prefeitura Municipal de Brasil Novo ou através do e-mail:
licitacao@brasilnovo.pa.gov.br. Assinatura: 05 de março de 2020 - Ordenador de Despesas:
ALEXANDRE LUNELLI - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO A ATA Nº 1.01/2020/PMC/SMS. Contratante:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ
11.311.333/0001-58. Contratado: AIRES POSSAS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME (GESTÃO
MÉDICA ESPECIALIZADA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA), CNPJ 26.634.582/0001-51. Objeto:
ADESÃO A ATA DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 010/2019,
REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ-PA-OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. Total
R$ 17.191.344,00. Vigência: 10/01/2020 a 10/01/2021. Ordenador: Charles Cezar Tocantins
de Souza. Cametá-Pa, 11 de maio de 2020.

EXTRATO DE REGISTROS DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 010/2019, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
MIGUEL DO GUAMÁ-PA-OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS Adesão a ATA do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº.
010/2019 - OBJETO: Registro de Preço para Eventual Contratação de Empresa Especializada
em Prestação de Serviços Médicos. Contratada: AIRES POSSAS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-
ME (GESTÃO MÉDICA ESPECIALIZADA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA), CNPJ 26.634.582/0001-51.
Ordenador: Charles Cezar Tocantins de Souza.

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020

A Prefeitura Municipal de Cametá, através da Secretaria Municipal de Educação,
CNPJ 18.782.198/0001-78, com base noart. 24, V da lei 8.666/93, AUTORIZA E RATIFICA a
DISPENSA de licitaçãocujo Objeto: AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MACA R R ÃO
PARAFUSO PEQUENO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA MONTAR AS CESTAS BÁSICAS,
OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS), POR
COMPRA DIRETA, em favor de M DE N V WANZELER - EPP - CNPJ: 05.099.150/0001-18,
Valor Total R$ 104.250,00. Data da Ratificação: 08/05/2020.

Cametá-Pa, 8 de maio de 2020.
CHARLES CEZAR TOCANTINS DE SOUZA

Ordenador de Despesas.

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8/2020

A Prefeitura Municipal de Cametá, através da Secretaria Municipal de Educação,
CNPJ 18.782.198/0001-78, com base no art. 24, V da lei 8.666/93, AUTORIZA E RATIFICA a
DISPENSA de licitação cujo Objeto: AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE FARINHA DA
AG FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA MONTAR AS CESTAS BÁSICAS,
OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONA VIRUS), POR
COMPRA DIRETA, em favor de COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES RURAIS
DE CAMETÁ E REGIÃO-COOPACRE - CNPJ: 23.934.644/0001-52, Valor Total R$ 122.250,00.
Data da Ratificação: 08/05/2020.

Cametá-Pa, 8 de maio de 2020.
CHARLES CEZAR TOCANTINS DE SOUZA

Ordenador de Despesas.

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2020

A Prefeitura Municipal de Cametá, através da Secretaria Municipal de Saúde,
CNPJ 11.311.333/0001-58, com base no art. 24, V da lei 8.666/93, AUTORIZA E RATIFICA a
DISPENSA de licitação cujo Objeto: AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE MÁSCARAS
PROTETORAS FACIAIS (N95) TIPO FPP2, OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA
DO COVID-19 (CORONA VIRUS), POR COMPRA DIRETA, em favor de FORTE
REPRESENTAÇÕES E DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI (FORTE GO
FERRAMENTAS) - CNPJ: 24.110.773/0001-99, Valor Total R$ 336.000,00. Data da
Ratificação: 08/05/2020.

Cametá-Pa, 8 de maio de 2020.
CHARLES CEZAR TOCANTINS DE SOUZA

Ordenador de Despesas.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20120497, proveniente do Processo Licitatório 3/2012-
00012/PMCC, que entre si celebram o PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJAS,
CONTRATANTE, e MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CONTRATADA, Cujo objeto
é: Ampliação do sistema de abastecimento de água no Município de Canaã dos Carajás,
através da FUNASA. O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência
contratual por 270 (duzentos e setenta) dias, nos termo do art. 57,paragrafo 1º, inciso II,
da Lei Federal nº 8.666/93. A despesa da prorrogação contratual correrá pela mesma
dotação orçamentaria lavrada no termo original do contrato, uma vez que o aditivo não
gerará novos custos, somente a prorrogação do prazo de vigência contratual por 270
(duzentos e setenta) dias . Canaã dos Carajás 08 de maio 2020.

AVISO DE EDITAL

A Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás avisa que fará realizar no dia 28 de
maio de 2020 às 08hs: 00 na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação na
sede da Prefeitura Municipal, o Processo Licitatório nº 071/2020/PMCC - Modalidade:
Tomada de Preços N° 004/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada em
construção civil, para reforma e ampliação da Central do Cidadão, localizada na Avenida
Ipanema, com a rua João Souza Ribeiro, QD 47, Loteamento Novo Horizonte II, zona
urbana do Município de Canaã dos Carajás, Estado do Pará. O edital, bem como as peças
que o integram, encontra-se disponíveis aos interessados para consulta e baixa (download),
no site http://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/transparencia/??=geoobras ou
cpl@canaadoscarajas.pa.gov.br.

DOUGLAS FERREIRA SANTANA
Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás avisa que fará realizar no dia 26 de maio
de 2020 às 08hs: 00 na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação na sede da Prefeitura
Municipal, o Processo Licitatório nº 041/2020/PMCC - Modalidade: Tomada de Preços N° 002/2020.
Objeto: Contratação de empresa especializada em obra de construção civil para edificação de um
prédio público para atender as necessidades das pessoas com deficiência, prioritariamente aquelas
com deficiência intelectual e múltipla no Município de Canaã dos Carajás, Estado do Pará. O edital,
bem como as peças que o integram, encontra-se disponíveis aos interessados para consulta e baixa
(download), no site http://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/transparencia/??=geoobras ou
cpl@canaadoscarajas.pa.gov.br.

DOUGLAS FERREIRA SANTANA
Presidente

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AVISO DE LICITAÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde Canaã dos Carajás avisa que fará realizar no dia 21 de
maio de 2020 às 08hs:00 na página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br. o Processo
Licitatório nº 083/2020/FMS - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO N° 015/2020/SRP. Objeto:
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços
gráficos impressos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, do Hospital
Municipal Daniel Gonçalves, da Rede de Atenção Básica, da Vigilância Sanitária e demais
dependências do Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás-PA. O edital, bem como as peças
que o integram, encontra-se disponíveis aos interessados para consulta e baixa (download), nos
sites www.portaldecompraspublicas.com.br/ e http://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/editais/.

DOUGLAS FERREIRA SANTANA
Pregoeiro
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 223/2020

CONTRATANTE:  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 
– SESMA

CONTRATADO:  DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 13.169.056/0001-16
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este Termo Aditivo é celebrado conforme o previsto 

no Artigo 4, inciso I da Lei Federal nº 13.979/2020, bem 
como no artigo 65, inciso II, §2º, II da Lei nº 8.666, de 21 
de julho de 1993.

OBJETO:  tem por finalidade a supressão do valor global do contrato 
em aproximadamente 23% (Vinte e três por cento), em 
comum acordo entre as partes, considerando que a quan-
tidade contratualizada é superior a necessidade da Secre-
taria, passando o valor global do contrato ao importe de 
R$ 5.395.250,00 (Cinco milhões trezentos e noventa e 
cinco mil duzentos e cinquenta reais), conforme especifi-
cação abaixo:

ITEM
Especificação Clara e Detalhada do Material Técni-
co ofertado, e ainda informação de: Marca, Fabri-
cante, País de Procedência, nº Registro e Garantia/
Validade.

UNID. QUANT. VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

05

Avental descartável em polipropileno, tamanho úni-
co. Gramatura entre 50, tipo camisola (com mangas), 
punho em látex, confeccionado com falso tecido, 
decote com viés no acabamento, um par de tiras para 
amarrar na cintura e outro para amarrar no pescoço.
Pacote com 10 unidades.
Embalagem contendo dados de identificação do pro-
duto, fabricante, validade, registro na ANVISA/MS.

Pacote 60.000 R$ 80,00 R$ 4.800.000,00

10

Filtro p/ ventilação mecânica, constituído de uma 
membrana bidirecional e totalmente hidrofóbica 
que forma uma barreira para retenção de partículas 
de umidade presente nos gases e que podem conter 
bactérias e/ou vírus. Deve ser capaz de remover partí-
culas entre 1 e 0,1 micrômetro. TIPO HEPA

Unidade 7.000 R$ 32,00 R$ 224.000,00

15

Macacão de Proteção, tamanho P: Para segurança no 
trabalho da equipe de saúde produzido em polietile-
no de alta densidade pelo processo de aglutinação 
de fibras contínuas, não-tecido com uma camada 
de polietileno, tratamento antiestático, costura tipo 
overlock, abertura frontal em zíper, elástico nos pu-
nhos, tornozelos e capuz. Grau de Proteção nível C. 
Encaminhar Termo de Responsabilidade e Teste de 
Permeabilidade.

Unidade 750 R$ 45,00 R$ 33.750,00

16

Macacão de Proteção, tamanho M: Para segurança 
no trabalho da equipe de saúde produzido em polie-
tileno de alta densidade pelo processo de aglutinação 
de fibras contínuas, não-tecido com uma camada 
de polietileno, tratamento antiestático, costura tipo 
overlock, abertura frontal em zíper, elástico nos pu-
nhos, tornozelos e capuz. Grau de Proteção nível C. 
Encaminhar Termo de Responsabilidade e Teste de 
Permeabilidade.

Unidade 2.000 R$ 45,00 R$ 90.000,00

17

Macacão de Proteção, tamanho G: Para segurança 
no trabalho da equipe de saúde produzido em polie-
tileno de alta densidade pelo processo de aglutinação 
de fibras contínuas, não-tecido com uma camada 
de polietileno, tratamento antiestático, costura tipo 
overlock, abertura frontal em zíper, elástico nos pu-
nhos, tornozelos e capuz. Grau de Proteção nível C. 
Encaminhar Termo de Responsabilidade e Teste de 
Permeabilidade.

Unidade 2.500 R$ 45,00 R$ 112.500,00

18

Macacão de Proteção, tamanho XG: Para segurança 
no trabalho da equipe de saúde produzido em polie-
tileno de alta densidade pelo processo de aglutinação 
de fibras contínuas, não-tecido com uma camada 
de polietileno, tratamento antiestático, costura tipo 
overlock, abertura frontal em zíper, elástico nos pu-
nhos, tornozelos e capuz. Grau de Proteção nível C. 
Encaminhar Termo de Responsabilidade e Teste de 
Permeabilidade.

Unidade 3.000 R$ 45,00 R$ 135.000,00

VALOR TOTAL R$ 5.395.250,00

Valor por extenso: Cinco milhões trezentos e noventa e cinco mil duzentos e cinquenta reais

ASSINAM:  SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO/Secretário Mu-
nicipal de Saúde – CONTRATANTE e ELIAS GOMES 
DA SILVA- CONTRATADA

DATA:  07 de Maio de 2020.

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO – COMPRA EMERGENCIAL

A Secretaria Municipal de Saúde convoca as empresas interessadas em forne-
cer, via contratação direta (emergencial), para o Processo nº 11046/2020 - SESMA o 
seguinte item: 200 unidades de Oxímetro de pulso portátil. Prazo estimado para apre-
sentação das propostas de 02 (dois) dias úteis. Prazo de entrega: 03 (três) dias úteis. 
Instrumento complementar a esta convocação poderá ser obtido no site da Prefeitura 
(Contratações – COVID) e solicitado através do endereço eletrônico: covidpmb2020@
gmail.com

Belém/PA, 08 de maio de 2020.

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO
Secretário Municipal de Saúde de Belém

FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA

AVISO DE RETIFICAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 7/2020 - FUNPAPA

A Fundação Papa João XXIII – FUNPAPA torna público a retificação do Termo 
de Referência Simplificado, do Chamamento Público 7/2020, com o objeto que passará 
a ser divido em 04 lotes e não mais em apenas 1 lote. O termo de referencia simplifi-
cado retificado, encontra-se disponível no site da Prefeitura (Contratações – COVID) 
e poderá ser solicitado através do endereço eletrônico: covidpmb2020@gmail.com.

Belém/PA, 07 de maio de 2020.

ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO
Presidente da Fundação Papa João XXIII – FUNPAPA

FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM - FUMBEL

PORTARIA Nº 043/2020 – GAPRES/FUMBEL

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM, 
no uso de suas atribuições legais, e;

Considerando os termos do Memº nº 055/2020-DEAC/FUMBEL, de 22/04/2020, 
no que tange ao EDITAL Nº 002/2020 - Edital de Credenciamento de Artistas – contra-
tação de apresentações de cunho artístico-cultural e/ou patrimonial, em formato digital, 
a serem publicadas em redes sociais gratuitas no âmbito do Festival Virtual “EM-
BALANDO ARTE NA REDE”, promovido pela Fundação Cultural do Município de 
Belém-FUMBEL, em decorrência da decretação de medidas destinadas à contenção do 
contágio por Coronavírus (COVID-19), determinadas na Lei Municipal nº 9.277/2017 
(Lei Valmir Bispo);

R E S O L V E :
DESIGNAR, para compor a Comissão de Seleção dos Projetos Culturais – PMB/

FUMBEL, os servidores abaixo relacionados:

SERVIDOR (A) MATRICULA
Abimael dos Reis Silveira Júnior 0474151-011
Benedit Catalina Murchio 0449059-014
Celso Michiles Barreto 0112178-030
Luciana de Souza Rosa 0475084-012
Ligia Souza da Cunha Oliveira 0381691-012
Rodrigo dos Santos Rodrigues Neto 0450286-010
Ruth do Socorro Santos Botelho 0111945-046

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém (PA), 22 de abril de 2020.

FABIO ATANASIO DE MORAIS
Presidente da FUMBEL.

PORTARIA Nº 044/2020 - GAPRES/FUMBEL

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM, 
no uso de suas atribuições legais, e;

Considerando os termos do Memº nº 056, de 22/04/2020, no que tange o EDITAL 
N° 002/2020 – Edital de Credenciamento e Seleção para a contratação de apresenta-
ções de cunho Artístico-Culturais e/ou Patrimoniais em formado digital, fundamentado 
nos princípios da Constituição da República Federativa do Brasil, em especial, nos 
Princípios que regem a Administração Pública, na Lei Federal nº 13.018/2014, de 22 
de julho de 2014, na Lei Federal 8.666/1993; na Lei Municipal 9.277/2017 (Lei Val-
mir Bispo), no Decreto Municipal nº 90.510, de 10 de janeiro de 2018, que institui do 
Comitê de Gestão Intersetorial, responsável pelas determinações da Política Institu-
cional “Aliança Pela Paz”, bem como os Decretos, Estadual nº 609/2020 e Municipal 
nº 95.955/2020, ambos destinados a estabelecer medidas excepcionais de contenção 
contra o contágio da COVID-19;

R E S O L V E :
DESIGNAR, para compor a Comissão de Avaliação dos Projetos Culturais – 

PMB/FUMBEL, os servidores abaixo relacionados:
SERVIDOR (A) MATRICULA

Alice de Fátima Miranda Dias 0112135-013
Lídia Mara Albuquerque de Moraes 0207780-013
Marco Antônio Moreira de Carvalho 0241083-044
Marco Antônio Souza de Araújo 1923749-037
Maria de Nazaré Alves Moraes 0044601-182
Marília Carla Araújo da Silva 0396982-026
Richard Clayderman Silva Sozinho 0453927-025
Tainá Chermont Arruda 0446440-019

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém (PA), 22 de abril de 2020.

FABIO ATANASIO DE MORAIS
Presidente da FUMBEL.

PORTARIA N° 046/2020 - GAPRES/FUMBEL

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM, 
no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E :
ESSTABELECER, nos termos do Art. 117, da Lei 7.502, de 20.12.90, férias regu-

lamentares aos servidores abaixo relacionados, no período de 01/06/2020 a 30/06/2020:
MATRÍCULA SERVIDOR PERÍODO AQUISITIVO
0328901-024 Hermano A. Galico Barbosa 12/06/2019 a 11/06/2020
0188557-016 Ligia Maria A. C. de Dutra 01/03/2019 a 29/02/2020
0475084-012 Luciana de Souza Rosa 02/05/2019 a 01/05/2020
0111782-014 Rosyane do Socorro R. Soares 14/06/2019 a 13/06/2020
0111856-019 Silvio Nazareno Leal Costa 31/05/2019 a 30/05/2020

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém (PA), 04 de maio de 2020.

FABIO ATANASIO DE MORAIS
Presidente da FUMBEL

Ano LXI - Nº 13.990
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SISTEMA DE LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS.

Objeto:
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13/08/2020

TOTAL LOTE 01 688.062,20R$          TOTAL LOTE 01 715.605,00R$          

TOTAL LOTE 02 688.062,20R$          TOTAL LOTE 02 715.605,00R$          

TOTAL LOTE 03 688.062,20R$          TOTAL LOTE 03 715.605,00R$          

TOTAL LOTE 04 688.062,20R$          TOTAL LOTE 04 715.605,00R$          

VALOR GLOBAL PARA OS 04 LOTES >>> 2.752.248,80R$       VALOR GLOBAL PARA OS 04 LOTES >>> 2.862.420,00R$       

ASSESSOR/PMB/SEGEP/CGL
DANIEL SANTOS

PREÇO MÉDIO MENOR PREÇO POR EMPRESA

MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 2949/2020 FUNPAPA- CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS



14/05/2020

PAX BRASIL SERVIÇOS E 
COMERCIO EIRELI CNPJ: 

19.328.480/0001-42

FUNERÁRIA SOCIEDADE 
JERUSALÉM

LCF DA SILVA SERVIÇOS 
FUNERÁRIOS EIRELL CNPJ: 

13170729/0001-58

ASSISTÊNCIA PÓSTUMA 
DUARTE LTDA CNPJ: 

03.232.384.0001-66

1 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m. UND 45 500,00R$                                330,00R$                                 R$                415,00  R$                18.675,00 

2 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m. UND 45 600,00R$                                500,00R$                                 R$                550,00  R$                24.750,00 

3 Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de
peso até 300 kg.

UND 160 1.520,00R$                             1.800,00R$                             1.470,00R$                              R$             1.596,67  R$              255.467,20 

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UND 250 600,00R$                                720,00R$                                 R$                660,00  R$              165.000,00 

5 Remoções UND 500 250,00R$                                250,00R$                                 R$                250,00  R$              125.000,00 

6 Certidão de Óbito UND 500 50,00R$                                  80,00R$                                  0,01R$                                     R$                  43,34  R$                21.670,00 

7
Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido,
obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da Saúde,
para evitar aglomeração.

UND 250 330,00R$                                290,00R$                                 R$                310,00  R$                77.500,00 

688.062,20R$   

1 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m. UND 45 500,00R$                                330,00R$                                 R$                415,00  R$                18.675,00 

2 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m. UND 45 600,00R$                                500,00R$                                 R$                550,00  R$                24.750,00 

3 Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de
peso até 300 kg.

UND 160 1.520,00R$                             1.800,00R$                             1.470,00R$                              R$             1.596,67  R$              255.467,20 

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UND 250 600,00R$                                720,00R$                                 R$                660,00  R$              165.000,00 

5 Remoções UND 500 250,00R$                                250,00R$                                 R$                250,00  R$              125.000,00 

6 Certidão de Óbito UND 500 50,00R$                                  80,00R$                                  0,01R$                                     R$                  43,34  R$                21.670,00 

7
Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido,
obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da Saúde,
para evitar aglomeração.

UND 250 330,00R$                                290,00R$                                 R$                310,00  R$                77.500,00 

688.062,20R$   

MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 2949/2020 FUNPAPA- CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

ITEM FORMA DE APRESENTAÇÃO UNID QTD

EMPRESAS

 PREÇO MÉDIO 
POR ITEM  

 TOTAL PREÇO MÉDIO 
POR ITEM 

ASSESSOR/PMB/SEGEP/CGL

LOTE 01

OBS: O MAPA FOI ELABORADO CONFORME ESTABELECE A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº5/2014
-SLTI/MPOG E SUAS ALTERAÇÕES. OS PREÇOS FORAM ANALISADOS PARA COMPOSIÇÃO DO
PREÇO MÉDIO E OS ESPAÇOS DEMARCADOS AO LONGO DO MAPA TIVERAM SEUS VALORES
DESCONSIDERADOS, UMA VEZ QUE APRESENTAVA-SE EXCESSIVAMENTE ELEVADOS OU
INEXEQUÍVEIS, CONSIDERANDO OS DEMAIS PREÇOS COLETADOS. RESSALTAMOS QUE
TODAS AS PROPOSTAS ENCONTRAM-SE ANEXADAS NA INTEGRA NOS AUTOS

DANIEL SANTOS

TOTAL LOTE 01

LOTE 02

TOTAL LOTE 02



14/05/2020

1
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30
m.

UND 45 980,00R$            44.100,00R$                  500,00R$              R$                 22.500,00 330,00R$               R$                14.850,00 

2
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a
0,90 m.

UND 45 600,00R$            27.000,00R$                  500,00R$              R$                 22.500,00 290,00R$               R$                13.050,00 

3
Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com
limite de peso até 300 kg.

UND 160 1.520,00R$         243.200,00R$                1.800,00R$           R$               288.000,00 1.470,00R$            R$              235.200,00 

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UND 250 1.350,00R$         337.500,00R$                600,00R$              R$               150.000,00 720,00R$               R$              180.000,00 

5 Remoções UND 500 250,00R$            125.000,00R$                250,00R$              R$               125.000,00 400,00R$               R$              200.000,00 

6 Certidão de Óbito UND 500 50,00R$              25.000,00R$                  80,00R$                R$                 40.000,00 0,01R$                   R$                         5,00 

7
Serviço de Van para o acompanhamento familiar
reduzido, obedecendo Às recomendações da OMS e
Ministério da Saúde, para evitar aglomeração.

UND 250 330,00R$            82.500,00R$                  1.000,00R$           R$               250.000,00 290,00R$               R$                72.500,00 

1
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30
m.

UND 45 980,00R$            44.100,00R$                  500,00R$              R$                 22.500,00 330,00R$               R$                14.850,00 

2
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a
0,90 m.

UND 45 600,00R$            27.000,00R$                  500,00R$              R$                 22.500,00 290,00R$               R$                13.050,00 

3
Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com
limite de peso até 300 kg.

UND 160 1.520,00R$         243.200,00R$                1.800,00R$           R$               288.000,00 1.470,00R$            R$              235.200,00 

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UND 250 1.350,00R$         337.500,00R$                600,00R$              R$               150.000,00 720,00R$               R$              180.000,00 

5 Remoções UND 500 250,00R$            125.000,00R$                250,00R$              R$               125.000,00 400,00R$               R$              200.000,00 

6 Certidão de Óbito UND 500 50,00R$              25.000,00R$                  80,00R$                R$                 40.000,00 0,01R$                   R$                         5,00 

7
Serviço de Van para o acompanhamento familiar
reduzido, obedecendo Às recomendações da OMS e
Ministério da Saúde, para evitar aglomeração.

UND 250 330,00R$            82.500,00R$                  1.000,00R$           R$               250.000,00 290,00R$               R$                72.500,00 

LOTE 01

DANIEL SANTOS

OBS: O PRESENTE MAPA CONTÉM O PREÇO GLOBAL POR EMPRESA E DESTAQUE DO
MENOR PREÇO PARA OS LOTES 01 E 02.

LOTE 02

TOTAL POR EMPRESA >>> 884.300,00R$                           898.000,00R$                            715.605,00R$                            

ASSESSOR/PMB/SEGEP/CGL

715.605,00R$                            884.300,00R$                           898.000,00R$                            TOTAL POR EMPRESA >>>

MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 2949/2020 FUNPAPA- CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

ITEM FORMA DE APRESENTAÇÃO UNID QTD

EMPRESAS

PAX BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO 
EIRELI CNPJ: 19.328.480/0001-42

FUNERÁRIA SOCIEDADE JERUSALÉM
LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS 

EIRELL CNPJ: 13170729/0001-58

ASSISTÊNCIA PÓSTUMA DUARTE LTDA 
CNPJ: 03.232.384.0001-66



14/05/2020

PAX BRASIL SERVIÇOS E 
COMERCIO EIRELI CNPJ: 

19.328.480/0001-42

FUNERÁRIA SOCIEDADE 
JERUSALÉM

LCF DA SILVA SERVIÇOS 
FUNERÁRIOS EIRELL 

CNPJ: 13170729/0001-58

ASSISTÊNCIA PÓSTUMA 
DUARTE LTDA CNPJ: 

03.232.384.0001-66

1 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m. UND 45 500,00R$                               330,00R$                                R$                415,00  R$                18.675,00 

2 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m. UND 45 600,00R$                               500,00R$                                R$                550,00  R$                24.750,00 

3 Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de
peso até 300 kg.

UND 160 1.520,00R$                            1.800,00R$                            1.470,00R$                             R$             1.596,67  R$              255.467,20 

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UND 250 600,00R$                               720,00R$                                R$                660,00  R$              165.000,00 

5 Remoções UND 500 250,00R$                               250,00R$                                R$                250,00  R$              125.000,00 

6 Certidão de Óbito UND 500 50,00R$                                 80,00R$                                 0,01R$                                    R$                  43,34  R$                21.670,00 

7
Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido,
obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da Saúde,
para evitar aglomeração.

UND 250 330,00R$                               290,00R$                                R$                310,00  R$                77.500,00 

688.062,20R$   

1 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m. UND 45 500,00R$                               330,00R$                                R$                415,00  R$                18.675,00 

2 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m. UND 45 600,00R$                               500,00R$                                R$                550,00  R$                24.750,00 

3 Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de
peso até 300 kg.

UND 160 1.520,00R$                            1.800,00R$                            1.470,00R$                             R$             1.596,67  R$              255.467,20 

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UND 250 600,00R$                               720,00R$                                R$                660,00  R$              165.000,00 

5 Remoções UND 500 250,00R$                               250,00R$                                R$                250,00  R$              125.000,00 

6 Certidão de Óbito UND 500 50,00R$                                 80,00R$                                 0,01R$                                    R$                  43,34  R$                21.670,00 

7
Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido,
obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da Saúde,
para evitar aglomeração.

UND 250 330,00R$                               290,00R$                                R$                310,00  R$                77.500,00 

688.062,20R$   

LOTE 03

TOTAL LOTE 03

OBS: O MAPA FOI ELABORADO CONFORME ESTABELECE A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº5/2014
-SLTI/MPOG E SUAS ALTERAÇÕES. OS PREÇOS FORAM ANALISADOS PARA COMPOSIÇÃO DO
PREÇO MÉDIO E OS ESPAÇOS DEMARCADOS AO LONGO DO MAPA TIVERAM SEUS VALORES
DESCONSIDERADOS, UMA VEZ QUE APRESENTAVA-SE EXCESSIVAMENTE ELEVADOS OU
INEXEQUÍVEIS, CONSIDERANDO OS DEMAIS PREÇOS COLETADOS. RESSALTAMOS QUE
TODAS AS PROPOSTAS ENCONTRAM-SE ANEXADAS NA INTEGRA NOS AUTOS

DANIEL SANTOS
ASSESSOR/PMB/SEGEP/CGL

LOTE 04

TOTAL LOTE 04

MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 2949/2020 FUNPAPA- CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

ITEM FORMA DE APRESENTAÇÃO UNID QTD

EMPRESAS

 PREÇO MÉDIO 
POR ITEM  

 TOTAL PREÇO MÉDIO 
POR ITEM 



14/05/2020

1
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30
m.

UND 45 980,00R$             44.100,00R$                  500,00R$              R$                  22.500,00 330,00R$              R$                 14.850,00 

2
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a
0,90 m.

UND 45 600,00R$             27.000,00R$                  500,00R$              R$                  22.500,00 290,00R$              R$                 13.050,00 

3
Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com
limite de peso até 300 kg.

UND 160 1.520,00R$          243.200,00R$                1.800,00R$           R$                288.000,00 1.470,00R$           R$               235.200,00 

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UND 250 1.350,00R$          337.500,00R$                600,00R$              R$                150.000,00 720,00R$              R$               180.000,00 

5 Remoções UND 500 250,00R$             125.000,00R$                250,00R$              R$                125.000,00 400,00R$              R$               200.000,00 

6 Certidão de Óbito UND 500 50,00R$               25.000,00R$                  80,00R$                R$                  40.000,00 0,01R$                  R$                          5,00 

7
Serviço de Van para o acompanhamento familiar
reduzido, obedecendo Às recomendações da OMS e
Ministério da Saúde, para evitar aglomeração.

UND 250 330,00R$             82.500,00R$                  1.000,00R$           R$                250.000,00 290,00R$              R$                 72.500,00 

1
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30
m.

UND 45 980,00R$             44.100,00R$                  500,00R$              R$                  22.500,00 330,00R$              R$                 14.850,00 

2
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a
0,90 m.

UND 45 600,00R$             27.000,00R$                  500,00R$              R$                  22.500,00 290,00R$              R$                 13.050,00 

3
Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com
limite de peso até 300 kg.

UND 160 1.520,00R$          243.200,00R$                1.800,00R$           R$                288.000,00 1.470,00R$           R$               235.200,00 

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UND 250 1.350,00R$          337.500,00R$                600,00R$              R$                150.000,00 720,00R$              R$               180.000,00 

5 Remoções UND 500 250,00R$             125.000,00R$                250,00R$              R$                125.000,00 400,00R$              R$               200.000,00 

6 Certidão de Óbito UND 500 50,00R$               25.000,00R$                  80,00R$                R$                  40.000,00 0,01R$                  R$                          5,00 

7
Serviço de Van para o acompanhamento familiar
reduzido, obedecendo Às recomendações da OMS e
Ministério da Saúde, para evitar aglomeração.

UND 250 330,00R$             82.500,00R$                  1.000,00R$           R$                250.000,00 290,00R$              R$                 72.500,00 

DANIEL SANTOS
ASSESSOR/PMB/SEGEP/CGL

LOTE 04

TOTAL POR EMPRESA >>> 884.300,00R$                            898.000,00R$                            715.605,00R$                           

OBS: O PRESENTE MAPA CONTÉM O PREÇO GLOBAL POR EMPRESA E
DESTAQUE DO MENOR PREÇO PARA OS LOTES 03 E 04.

LOTE 03

TOTAL POR EMPRESA >>> 884.300,00R$                            898.000,00R$                            715.605,00R$                           

MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 2949/2020 FUNPAPA- CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
FUNERÁRIOS

ITEM FORMA DE APRESENTAÇÃO UNID QTD

EMPRESAS

PAX BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO 
EIRELI CNPJ: 19.328.480/0001-42

FUNERÁRIA SOCIEDADE JERUSALÉM
LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS 

EIRELL CNPJ: 13170729/0001-58

ASSISTÊNCIA PÓSTUMA DUARTE LTDA 
CNPJ: 03.232.384.0001-66



14/05/2020

TOTAL LOTE 01 688.062,20R$          TOTAL LOTE 01 715.605,00R$          

TOTAL LOTE 02 688.062,20R$          TOTAL LOTE 02 715.605,00R$          

TOTAL LOTE 03 688.062,20R$          TOTAL LOTE 03 715.605,00R$          

TOTAL LOTE 04 688.062,20R$          TOTAL LOTE 04 715.605,00R$          

VALOR GLOBAL PARA OS 04 LOTES >>> 2.752.248,80R$       VALOR GLOBAL PARA OS 04 LOTES >>> 2.862.420,00R$       

ASSESSOR/PMB/SEGEP/CGL
DANIEL SANTOS

PREÇO MÉDIO MENOR PREÇO POR EMPRESA

MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 2949/2020 FUNPAPA- CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS



 

 

FOLHA DE INSTRUÇÃO 

PROTOCOLO            
N° 2949/2020 

FUNPAPA 
FOLHA N° 

 

 

À Diretoria de Análises e Cotações/CGL 

 

Certificamos que recebemos orientação para realização da pesquisa 

mercadológica do processo em tela no dia 06/05/2020. 

Considerando se tratar de uma aquisição emergencial, inclusive com “chamamento 

público” (CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2020 - FUNPAPA, constante no site da 

Prefeitura), procedemos à pesquisa de mercado na internet, em Atas de Registro de 

Preços (na plataforma do Banco de Preços e do Painel de Preços) e junto às empresas. 

Dessa forma, entramos em contato com diversas empresas (conforme 

comprovantes em anexo), dentre as quais 04 (quatro) nos enviaram orçamento: PAX 

BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI; FUNERÁRIA SOCIEDADE JERUSALÉM 

LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS EIRELI; ASSISTÊNCIA PÓSTUMA DUARTE 

LTDA e RECANTO DA SAUDEDE – CEMITÉRIO PARQUE. Informamos ainda que, a 

empresa FUNERÁRIA SOCIEDADE JERUSALÉM LCF DA SILVA SERVIÇOS 

FUNERÁRIOS EIRELI, apesar de ter mandado orçamento apenas para o lote 3 (três), a 

mesma informou  que os valores servem para todos lotes desta demanda, conforme 

documento anexado. 

         Informamos também que a proposta da empresa RECANTO DA SAUDADE não 

fez jus à composição do mapa, pois não fora suficiente para compor nenhum lote desta 

cotação. As demais empresas até a presente data não se manifestaram. 

Informamos que não fora possível encontrar Atas vigentes que atendessem aos 

descritivos do serviço em questão e nem preços de internet. 

Dessa forma, após a coleta de preços e de ordem da Dir. de Análise e 

Cotações/CGL, elaboramos 02 (dois) mapas comparativos de preços para cada lote, 

considerando termos apenas orçamentos de empresas, a saber: 

1. Mapa completo com análise de preços (exclusão dos preços 

excessivamente elevados ou inexequíveis), conforme Instrução Normativa nº 

5/2014 -SLTI/MPOG e suas alterações; e 



2. Mapa com todos os preços coletados junto a fornecedores e marcação do 

menor valor apresentado para o serviço. 

Informamos que todas as propostas encontram-se anexadas na integra nos autos. 

 

 

Assim sendo, e após análise da Gerência de Cotação/CGL e dessa diretoria, 

encaminhamos os autos para conhecimento e providências que julgarem necessárias. 

 

Belém, 14 de Maio de 2020. 

 

Atenciosamente, 

 

Daniel Santos 
Assessor Superior 
CGL/SEGEP/PMB 
 

Ciente, 

 

 
Paula Nascimento 
Gerente de Cotação 
CPL/SEGEP/PMB 

  
 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO  
GERAL DO PLANEJAMENTO E GESTAO SEGEP 

 

CONSULTA DE FORNECEDORES 
PESQUISA DE MERCADO CGL 

 

PROCESSO N.º 2949/2020                                                                                                    

 

Informo que, no dia 06/05/2020 fora solicitado que este servidor entrasse em contato com 

empresas para solicitação de propostas referentes ao processo em tela, o qual tem por objeto 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

FUNERÁRIOS – FUNPAPA. 

Dessa forma certifico que as seguintes empresas foram contatadas por telefone e 

posteriormente fora encaminhado e-mail com as informações necessárias para elaboração da 

proposta: 

Empresa E-mail 

1. PAZ NA ETERNIDADE pznaeternidade@hotmail.com 

2. FUNERÁRIA JERUSALÉM klissiamirandamendes@gmail.com 

3. RECANTO DA PAZ recantodapaz.belem@outlook.com 

4. FUNERÁRIA DUARTE cj.duarte@ig.com.br 

5. FUNERÁRIA NAZARÉ funerarianazare@gmail.com 

6. GOOD PAX contato@goodpax.com.br 

7. RECANTO DA SAUDADES rubemohana@recantodasaudade.com.br 

8. FUNERÁRIA PAX BRASIL pax_brasil@outlook.com  

 

Das empresas listada, somente 04 nos enviaram orçamento, a saber: FUNERÁRIA 

JERUSALÉM, FUNERÁRIA DUARTE, FUNERÁRIA PAX BRASIL e RECANTO DA SAUDADE. 

À vista das propostas solicitadas, junto aos autos a presente certificação constatada o 

contato com as empresas. 

Belém/PA, 14  de Maio de 2020. 

 

_________________________________________ 
MARCUS VINICIUS 

ASSESSOR SUPERIOR 
CGL/SEGEP/PMB 

 

Av. Governador José Malcher, nº 2110.   Bairro São Brás  CEP: 66060-232. Belém-Pará. 
Fone: (91) 3202-9903 - E-mail:  gab.segep@gmail.com / oficiosegep@gmail.com  

 

mailto:pax_brasil@outlook.com
mailto:oficiosegep@gmail.com


 

ANEXO DA 
PESQUISA 

 



 
SEGEP 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL 
DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

 

 
PROCESSO: 2949/2020 - FUNPAPA                                                            Belém, 06 de Maio de 2020. 

  

       A presente solicitação tem por finalidade a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, objetivando fortalecer 
os procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 no Município de 
Belém, conforme os prazos, especificações e quantitativos discriminados neste documento. 

CONDIÇÕES GERAIS PARA ACEITAÇÃO DA COTAÇÃO 

   1 A proposta tem que ser enviada no papel timbrado da empresa 

   2 A proposta tem que ser assinada 

   3 
Informar os valores Unitários e Totais de cada item e valor global, já estando 
inclusos todos os impostos, taxas, fretes e outras despesas incidentes; 

   4 Informar validade da Proposta não inferior a 120 (cento e vinte) dias. 
   5 Aceitar pagamento por empenho 
   6 Informar se tem a pronta entrega  
   7 Informar se possui estoque 

 
 

 

LOTE 02 

ITEM DESCRIÇÃO 
Qtd 

Estimada 
VALOR 

UNITÁRIO VALOR TOTAL 

LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO 
Qtd 

Estimada 
VALOR 

UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 
1 m a 1,30 m. 

 
45 

  

02 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 
0,50 m a 0,90 m. 

 
45 

  

03 
Urna Mortuária especial com visor tamanho 
2,10 m com limite de peso até 300 kg. 

160 
  

04 
Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 
1,90 m. 

250 
  

05 Remoções 500   

06 Certidão de Óbito 500   

07 

Serviço de Van para o acompanhamento 
familiar reduzido, obedecendo Às 
recomendações da OMS e Ministério da 
Saúde, para evitar aglomeração. 

250 

  

TOTAL  



 
SEGEP 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL 
DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

 

 

08 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 
1 m a 1,30 m. 

 
45 

  

09 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 
0,50 m a 0,90 m. 

 
45 

  

10 
Urna Mortuária especial com visor tamanho 
2,10 m com limite de peso até 300 kg. 

160 
  

11 
Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 
1,90 m. 

250 
  

12 Remoções 500   

13 Certidão de Óbito 500   

14 

Serviço de Van para o acompanhamento 
familiar reduzido, obedecendo Às 
recomendações da OMS e Ministério da 
Saúde, para evitar aglomeração. 

250 

  

TOTAL  

 

LOTE 03 

ITEM DESCRIÇÃO 
Qtd 

Estimada 
VALOR 

UNITÁRIO VALOR TOTAL 

15 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 
1 m a 1,30 m. 

 
45 

  

16 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 
0,50 m a 0,90 m. 

 
45 

  

17 
Urna Mortuária especial com visor tamanho 
2,10 m com limite de peso até 300 kg. 

160 
  

18 
Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 
1,90 m. 

250 
  

19 Remoções 500   

20 Certidão de Óbito 500   

21 

Serviço de Van para o acompanhamento 
familiar reduzido, obedecendo Às 
recomendações da OMS e Ministério da 
Saúde, para evitar aglomeração. 

250 

  

TOTAL  

   

LOTE 04 

ITEM DESCRIÇÃO 
Qtd 

Estimada 
VALOR 

UNITÁRIO VALOR TOTAL 

22 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 
1 m a 1,30 m. 

 
45 

  



 
SEGEP 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL 
DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

 

 

23 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 
0,50 m a 0,90 m. 

 
45 

  

24 
Urna Mortuária especial com visor tamanho 
2,10 m com limite de peso até 300 kg. 

160 
  

25 
Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 
1,90 m. 

250 
  

26 Remoções 500   

27 Certidão de Óbito 500   

28 

Serviço de Van para o acompanhamento 
familiar reduzido, obedecendo Às 
recomendações da OMS e Ministério da 
Saúde, para evitar aglomeração. 

250 

  

TOTAL  

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Daniel Santos / Marcus Vinicius 

ASSESSORIA - CGL/SEGEP/PMB 

Fones: 99170-0537 - 98828-7788 

E-mails Funcionais: 

gec.cotacao5@gmail.com 

covidpmb2020@gmail.com 

mailto:gec.cotacao5@gmail.com


14/05/2020 Gmail - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Funerários

https://mail.google.com/mail/u/3?ik=7567463670&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar3727398288679872070&simpl=msg-a%3Ar-3030… 1/4

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Funerários
11 mensagens

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 15:51
Para: rubemohana@recantodasaudade.com.br

Rubem, boa tarde!

Conforme conversamos, solicito  com urgência proposta de orçamento dos serviços em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius / Daniel Santos
CGL/SEGEP/PMB
91- 99809-8588 / 99170-0537

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 16:13
Para: recantodapaz.belem@outlook.com

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 8 de mai. de 2020 às 15:51
Subject: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Funerários
To: <rubemohana@recantodasaudade.com.br>

Sr. Walter Oliveira, boa tarde!

Solicito  com urgência proposta de orçamento dos serviços em anexo.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 17:19
Para: klissiamirandamendes@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 8 de mai. de 2020 às 15:51
Subject: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Funerários
To: <rubemohana@recantodasaudade.com.br>

Klissia, boa tarde!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
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https://mail.google.com/mail/u/3?ik=7567463670&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar3727398288679872070&simpl=msg-a%3Ar-3030… 2/4

190K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 17:22
Para: paznaeternidade@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 8 de mai. de 2020 às 15:51
Subject: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Funerários
To: <rubemohana@recantodasaudade.com.br>

Bruno, boa tarde!

 Solicito  com urgência proposta de orçamento dos serviços em anexo.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 17:23
Para: cj.duarte@ig.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 8 de mai. de 2020 às 15:51
Subject: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Funerários
To: <rubemohana@recantodasaudade.com.br>

Sr. Carlos, boa tarde!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 17:28
Para: funerarianazare@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 8 de mai. de 2020 às 15:51
Subject: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Funerários
To: <rubemohana@recantodasaudade.com.br>

Idelvan, boa tarde!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 11 de maio de 2020 09:58
Para: primma@uol.com.br
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Bom dia!

Solicito  com urgência proposta de orçamento dos serviços em anexo.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K

Rubem Ohana Neto <rubemohana@recantodasaudade.com.br> 12 de maio de 2020 13:07
Para: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Em resposta ao ofício  PROCESSO: 2949/2020 - FUNPAPA , informamos que o Recanto da Saudade irá cumprir
o valor da tabela (imposta?), porém, dependendo da demanda solicitada, não temos como garantir a realização
de todos os serviços, visto que dependemos de demais fatores que regem a prestação dos mesmos, de forma
segura e eficiente, dentre eles estoque de urnas mortuárias, mão de obra, epi's, etc...

Atenciosamente,

---

Rubem Ohana Neto
Telefone: +55 91   3266-0022
Telefone: +55 91 98118-5039
E-mail: rubemohana@hotmail.com
E-mail: rubemohana@recantodasaudade.com.br 
Linkedin: br.linkedin.com/in/rubemohananeto/
Skype: rubem.ohana.neto
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K

Recanto - Serv. Funerario 2020.pdf
144K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 12 de maio de 2020 14:35
Para: DANIEL SANTOS <gec.cotacao6@gmail.com>

Segue proposta do Recanto da Saudades processo n° 2949/2020
Abraços
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K

Recanto - Serv. Funerario 2020.pdf
144K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 13 de maio de 2020 17:28
Para: paznaeternidade@hotmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 8 de mai. de 2020 às 15:51
Subject: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Funerários
To: <rubemohana@recantodasaudade.com.br>
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Bruno, boa tarde!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 13 de maio de 2020 17:48
Para: cj.duarte@ig.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 8 de mai. de 2020 às 15:51
Subject: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Funerários
To: <rubemohana@recantodasaudade.com.br>

Sr. Carlos, boa tarde!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços Funerários
1 mensagem

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 7 de maio de 2020 16:20
Para: paznaeternidade@gmail.com

Boa tarde, Bruno!

Conforme conversamos, solicito com urgência proposta de orçamento dos serviços em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo  retorno.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius / Yan Seabra
CGL/SEGEP/PMB
91-98828-7788 / 99170-0537

PEDIDO PROCESSO - EMPRESA FUNERARIA.doc
178K
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Contratação de Empresas Especializadas para a Prestação de Serviços
Funerários
1 mensagem

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 7 de maio de 2020 17:24
Para: cj.duarte@ig.com.br

Sr. Carlos Lima, boa tarde!

Conforme conversamos, solicito com urgência proposta de orçamento dos serviços em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo  retorno.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius / Yan Seabra
CGL/SEGEP/PMB
91-98828-7788 / 99170-0537

PEDIDO DE ORÇAÇAMETO FUNENÁRIA (1) (1).doc
179K
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Contratação de Empresas Especializada para Prestação de Serviços Funerários
2 mensagens

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 7 de maio de 2020 16:32
Para: klissiamirandamendes@gmail.com

Boa tarde, Klissia!

Conforme conversamos, solicito com urgência proposta de orçamento dos serviços em ane
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo  retorno.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius / Yan Seabra
CGL/SEGEP/PMB
91-98828-7788 / 99170-0537

PEDIDO DE ORÇAÇAMETO FUNENÁRIA (1).doc
179K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 7 de maio de 2020 17:08
Para: recantodapaz.belem@outlook.com

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: qui., 7 de mai. de 2020 às 16:32
Subject: Contratação de Empresas Especializada para Prestação de Serviços Funerários
To: <klissiamirandamendes@gmail.com>

Boa tarde, Alessandra
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO DE ORÇAÇAMETO FUNENÁRIA (1).doc
179K
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Funerária Jerusalém
3 mensagens

klissia mendes <klissiamirandamendes@gmail.com> 12 de maio de 2020 17:19
Para: covidpmb2020@gmail.com

Digitalização 12 de mai de 2020 (3).pdf
561K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 12 de maio de 2020 17:21
Para: DANIEL SANTOS <gec.cotacao6@gmail.com>

Segue proposta de Funerária 
Abraços
---------- Forwarded message ---------
De: klissia mendes <klissiamirandamendes@gmail.com>
Date: ter., 12 de mai. de 2020 às 17:19
Subject: Funerária Jerusalém
To: <covidpmb2020@gmail.com>

Digitalização 12 de mai de 2020 (3).pdf
561K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 13 de maio de 2020 08:37
Para: DANIEL SANTOS <gec.cotacao6@gmail.com>

RECEBIDO!

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Funerários
1 mensagem

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 15:44
Para: contato@goodpax.com.br

Boa tarde!

Solicito com urgência, orçamento dos serviços em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.

Atenciosamente,

Daniel Santos / Marcus Vinicius
CGL/SEGEP/PMB
91- 99809-8588 / 99170-0537

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Contratação de empresas Especializadas para Prestação de Serviços Funerários
2 mensagens

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 08:41
Para: funerarianazare@gmail.com

Sr. Idelvan, bom dia!
Solicito com urgência proposta de orçamento dos serviços em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo  retorno.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius / Yan Seabra
CGL/SEGEP/PMB
91-98828-7788 / 99170-0537

PEDIDO DE ORÇAÇAMETO FUNENÁRIA (1) (1) (1).doc
179K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 14:59
Para: rubemohana@recantodasaudade.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 8 de mai. de 2020 às 08:41
Subject: Contratação de empresas Especializadas para Prestação de Serviços Funerários
To: <funerarianazare@gmail.com>

Sr. Rubem, boa tarde!

Conforme conversamos solicito com urgência proposta de orçamento dos serviços em anexo.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO DE ORÇAÇAMETO FUNENÁRIA (1) (1) (1).doc
179K

https://mail.google.com/mail/u/3?ui=2&ik=7567463670&view=att&th=171f416ecb31cd27&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k9y4o8lf0&safe=1&zw
mailto:covidpmb2020@gmail.com
mailto:funerarianazare@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/3?ui=2&ik=7567463670&view=att&th=171f570e2939fa6d&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k9y4o8lf0&safe=1&zw


14/05/2020 Gmail - Contratação de Empresas Especializadas para Prestação de Serviços Funerários

https://mail.google.com/mail/u/3?ik=7567463670&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar8243243951023219153&simpl=msg-a%3Ar73779… 1/1

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Contratação de Empresas Especializadas para Prestação de Serviços Funerários
1 mensagem

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 7 de maio de 2020 16:01
Para: rafaelnewlife35@gmail.com

Rafael, boa tarde!

Conforme conversamos, solicito com urgência proposta de orçamento dos serviços em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo  retorno.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius / Yan Seabra
CGL/SEGEP/PMB
91-98828-7788 / 99170-0537

PEDIDO PROCESSO - EMPRESA FUNERARIA.doc
178K
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Contratação de Empresas Especializadas para Prestação de Serviços Funerários
1 mensagem

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 7 de maio de 2020 16:01
Para: rafaelnewlife35@gmail.com

Rafael, boa tarde!

Conforme conversamos, solicito com urgência proposta de orçamento dos serviços em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo  retorno.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius / Yan Seabra
CGL/SEGEP/PMB
91-98828-7788 / 99170-0537

PEDIDO PROCESSO - EMPRESA FUNERARIA.doc
178K
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Documentos
2 mensagens

ELIECIO FERREIRA DE LIMA PAX BRASIL <pax_brasil@outlook.com> 11 de maio de 2020 11:14
Para: "covidpmb2020@gmail.com" <covidpmb2020@gmail.com>

Segue em anexo os documentos 

Livre de vírus. www.avast.com.

21 anexos

Alteração 1.pdf
256K

Alteração 2.pdf
214K

Balanço - 2018 - Pax Brasil.pdf
479K

Certidão Conjunto - Validade - 31-08-2020.pdf
62K

Certidão de Falencia.pdf
137K

Certidão de Regularidade Profissional.pdf
59K

Certidão do Bombeiro.pdf
1324K

Certidão FGTS - Validade - 16-07-2020.pdf
69K

Certidão ISS - Validade - 05-09-2020.pdf
180K

Certidão SEFA - Validade 31-08-2020.pdf
73K

Certidão SICAF - Situação.pdf
74K

certidao trabalhista 2020.pdf
85K

CNPJ - Pax.pdf
75K

consultarCRC.pdf
71K

consultarOcorrenciasFornecedor (1).pdf
70K

consultarOcorrenciasFornecedor.pdf
70K

Contrato Social - Pax Brasil.pdf
2678K

Documento Eliécio.pdf
625K
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Re: Fwd: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços
Funerários - FUNERÁRIA DUARTE
3 mensagens

cj.duarte@ig.com.br <cj.duarte@ig.com.br> 13 de maio de 2020 23:18
Para: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

SEGUE ANEXO PROPOSTA DE ORÇAMENTO DE SERVIÇOS.

ATT.,

FUNERÁRIA DUARTE
CARLOS LIMA.

Em Qua, Mai 13, 2020 às 17:49, COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> escreveu:

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 8 de mai. de 2020 às 15:51
Subject: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços
Funerários
To: <rubemohana@recantodasaudade.com.br>

Sr. Carlos, boa tarde!

Conforme conversamos, solicito  com urgência proposta de orçamento dos serviços
em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius / Daniel Santos
CGL/SEGEP/PMB
91- 99809-8588 / 99170-0537

PROPOSTA ORÇAMENTO FUNERÁRIA DUARTE.pdf
1692K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 14 de maio de 2020 08:05
Para: cj.duarte@ig.com.br

RECEBIDO, MUITO OBRIGADO!

ATT,

DANIEL SANTOS 
ASSESSOR

mailto:covidpmb2020@gmail.com
mailto:covidpmb2020@gmail.com
mailto:rubemohana@recantodasaudade.com.br
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[Texto das mensagens anteriores oculto]

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 14 de maio de 2020 08:08
Para: DANIEL SANTOS <gec.cotacao6@gmail.com>

Bom dia, Daniel!

Segue proposta do processo n° 2949/2020 - Urnas Funerárias.
Abraços
Marcus
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PROPOSTA ORÇAMENTO FUNERÁRIA DUARTE.pdf
1692K
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Belem 12/05/2020 
 

ASSUNTO: COTAÇÃO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS 
 
 

Nº item      Item        Quantidade Valor Unitário Valor total 
                 

  Serviço funerário de remoção de corpo    
  do local da morte (na região           

01 
 metropolitana de Belém) até o 

200 R$ 1.371,00 R$ 274.200,00  cemitério, também localizado na 
  região metropolitana de Belém,    
  registro de óbito com a respectiva    
  Certidão de óbito.           
        

  Urna funerária padrão com visor, de    
  1,80x0,60x0,31 de área interna,    
  estrutura de madeira, estilo sextavada,    
  devidamente montada e ornamentada,    

02 
 com alças duras, quatro chavestes, 

200 R$ 900,00 R$ 180.000,00  acabamento externo em verniz 
  brilhante, incluindo o véu, podendo    
                

  ser. requisitado urna para crianças ou     
  urnas maiores que as convencionais,    
              

  seguindo as especificações técnicas    
                

  supramencionadas.           
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Av. Governador José Malcher,1872 - ( (91) 3266-0022 e 3246-6600   
E-mail: atendimento@recantodasaudade.com.br- www.recantodasaudade.com.br 

CEP: 66060-230 - Belém - Pará – Brasil 
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FUNERÁRIA SOCIEDADE JERUSALÉM. 
LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS EIRELL 

CNPJ: 13170729/0001-58 

RUA MUNDURUCUS, Nº 4476- GUAMÁ / BELÉM- PA. 

TEL: 3087-3162 / 3259-5430 

PROPOSTA 

PROCESSO Nº 2949/2020 - FUNPAPA. 

LOTE 03 

ITEM DESCRIÇÃO Qtd VALOR VALOR 
Estimada UNITÁRIO TOTAL 

15 Urna Mortuária Infantil com visor no R$500,00 R$22.500,00 
tamanho 1 m a 1,30 m. 45 

Urna Mortuária Infantil com visor no 
R$500,00 R$22.500,00 

16 tamanho 0,50 m a 0,90 m. 45 

Urna Mortuária especial com visor 
17 tamanho 2, 10 m com limite de peso até 160 R$1.800,00 R$288.000,00 

300 kg. 

18 
Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 
1,90m. 

250 R$600,00 R$150.000,00 

19 Remoções 500 R$250,00 R$125.000,00 

20 Certidão de Óbito 500 R$80,00 R$40.000,00 

Serviço de Van para o acompanhamen_to R$1.000,00 R$250.000,00 

21 
familiar reduzido, obedecendo As 250 
recomendações da OMS e Ministério da 
Saúde, para evitar aglomeração. 

TOTAL R$898.000,00 

Validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias. 

Declaramos que temos estoque a pronta entrega. 



Neste momento de PANDEMIA pela COVID-19, ressaltamos que 

estão proibidos os velórios, bem como, urnas com visor e 

transporte de pessoas para os sepultamentos, pois os cemitérios 

estão permitindo a entrada de apenas OS (cinco) pessoas por 
sepultamento. 

Belém, 11 de maio de 2020. 



Neste momento de PANDEMIA pela COVID-19, ressaltamos que estão 

proibidos os velórios, bem como, urnas com visor e transporte de pessoas 

para os sepultamentos, pois os cemitérios estão permitindo a entrada de 

apenas 05 (Cinco) pessoas por sepultamento. 

Esta cotação vale, também, para os outros lotes do processo. Visto que os 

itens e quantidades são os mesmos. 

Belém, 11 de Maio de 2020. 



   
PROCESSO Nº 2949/2020.         FOLHA DE INSTRUÇÃO Nº _________ 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII 

Relatório de Negociação de Preços 
 
Proc. 2949/2020 – FUNPAPA 
Objeto: Contratação Emergencial de Serviços Funerários - COVID-19. 
Comissão de Negociação de Preços (Item 2.7.2 do TRS): 
 Yuri Palmeira – CPL/FUNPAPA 
 Luis Carlos Pina – DA/FUNPAPA 
 Michelle Raiol – DA/FUNPAPA  
   

Dos Fatos 
 
Feita a Pesquisa de Mercado, considerando Mapa Comparativo de Preços indicado pela 

CGL/SEGEP após Chamamento Público amplamente divulgado, e objetivando obter preços 
isonômicos e vantajosos para contratação de empresas especializadas em prestação de serviços 
essenciais funerários em decorrência da pandemia causada pelo COVID-19 houve deliberação para 
formação de Grupo para Negociação de Preços com as empresas interessadas. 

 
Considerando, portanto a composição do grupo pelos três servidores indicados ao preâmbulo 

deste termo, para a execução de Negociação de Preços célere e transparente, com base no Termo 
de Referência Simplificado aos autos. 

 
Atentando à ordem classificatória do Chamamento Público nº 07/2020-FUNPAPA foi a 

seguinte: 1º) Assistência Póstuma Duarte Ltda; 2º) Pax Brasil Serviço e Comercio Ltda; 3º) LCF da 
Silva Serviços Funerários Eireli. 

 
Certificamos a tentativa de negociação de preços unitários e/ou globais (itens 2.6.4.3 e 2.7 do 

TRS), mediante contato telefônico prévio, conforme segue. 
 
1) Assistência Póstuma Duarte Ltda. 
Contato telefônico em 27/05/2020, 14h, pelo telefone (91) 98118.8460 (obtido na proposta), 

momento em que tentamos negociar todos os preços, sobretudo os de itens 04 (de R$ 720,00 para 
R$ 600,00) e 05 (de R$ 400,00 para R$ 250,00), considerando os menores preços individuais entre 
as três propostas regulares obtidas. 

Por telefone manifestou a desistência da proposta. 
Certificamos que lhe seria enviado e-mail pedindo a negociação de preços e que 

manifestasse sua decisão por escrito. 
 
2) Pax Brasil Serviço e Comercio Ltda. 
Contato telefônico em 27/05/2020, após encerrada a ligação com a empresa anterior, pelo 

número (91) 9 8849.4270 (obtido na proposta), momento em que tentamos negociar todos os preços, 
sobretudo os dos itens 01 (de R$ 980,00 para R$ 330,00), item 02 (de R$ 600,00 para R$ 290,00), 
item 03 (R$ de 1.520,00 para R$ 1.470,00), item 04 (de R$ 1.350,00 para R$ 600,00), item 06 (de R$ 
50,00 para gratuidade) e item 07 (de R$ 330,00 para R$ 290,00), considerando os menores preços 
individuais entre as três propostas regulares obtidas. 

A empresa se mostrou resistente a redução de preços, mas manifestou os menores preços 
que poderia fazer. 

Orientamos, portanto, que seria feito o contato formal pelo e-mail para certificar a negociação 
proposta e que manifestasse seus preços atualizados. 

Acontece que após resposta com preços atualizados da empresa, foi percebido que esta 
empresa possui contrato vigente com esta fundação e atende regularmente os serviços essenciais. 



   
PROCESSO Nº 2949/2020.         FOLHA DE INSTRUÇÃO Nº _________ 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII 

No dia seguinte, portanto (28/05) foi feita nova proposta de preços considerando os valores 
praticados no contrato para uma justificativa de preços, se fosse o caso de contratação com esta 
empresa. 

Em resposta, a mesma manifestou não ser possível redução de preços indicando 
justificativas, mas não apresentando documentos comprobatórios. 

 
3) LCF da Silva Serviços Funerários Eireli 
Voltando ao dia 27/05, certificamos contato telefônico pelos números (91) 3259.5430 (obtido 

na proposta) e (91) 9 9904.2952 (obtido pelo telefone anterior), por volta de 15h, momento em que 
tentamos negociar todos os preços, sobretudo os dos itens 01 (de R$ 500,00 para R$ 330,00), item 
02 (de R$ 500,00 para R$ 290,00), item 03 (R$ de 1800,00 para R$ 1.470,00), item 06 (de R$ 50,00 
para gratuidade) e item 07 (de R$ 1.000,00 para R$ 290,00), considerando os menores preços 
individuais entre as três propostas regulares obtidas. 

Em resposta, a mesma aceitou redução em todos os itens indicados e certificamos que a 
proposta da fundação seria enviada por e-mail para manifestação e contraproposta da empresa. 

Entretanto, a empresa não respondeu qualquer dos e-mails enviados e não obtivemos mais 
contato telefônico, de modo que entendemos ter desistido tacitamente do desejo de contratação. 

 
As trocas de e-mails e documentos aqui indicados serão juntados aos autos virtuais, este é o 

termo da Negociação de Preços realizada entre as empresas participantes. 
 
Conclusão 
De modo resumido: (i) a primeira colocada (Assistência Póstuma Duarte) manteve a proposta 

inicial, mas não apresentou qualquer documentação para comprovação mínima de regularidades 
jurídicas, contábil, fiscal e trabalhista; (ii) A segunda colocada (Pax Brasil) aceitou redução de 
valores, mas não aos equiparados do contrato nº 03/2015-FUNPAPA vigente, por alegar que os 
custos aumentaram, sem juntar comprovações para a alegação; (iii) a terceira colocada (LCF da 
Silva) manifestou pelo telefone interesse, mas formalmente não respondeu a nenhum contato e não 
apresentou proposta atualizada ou sua documentação empresarial. 

 
Com esta manifestação, entendemos infrutífera a Negociação de Preços realizada e que a 

única empresa interessada não apresentou meios de justificar a razoabilidade dos preços para uma 
possível contratação. 

 
É a manifestação que apresentamos para conhecimento e deliberação. 

 

Belém, 29/05/2020 

 

_____________________________ 
Yuri Ovalles Palmeira 

CPL/FUNPAPA  

 
_____________________________ 

Luis Carlos Pina 
DA/FUNPAPA  

 
 

_____________________________ 
Michelle Raiol 
DA/FUNPAPA  
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CPL FUNPAPA <cpl.funpapa@gmail.com>

Negociação de Preços - Proc. 2949/2020 - Contratação de Serviços Funerários.
Empresa Assistência Póstuma Duarte Ltda
5 mensagens

CPL FUNPAPA <cpl.funpapa@gmail.com> 27 de maio de 2020 16:07
Para: cj.duarte@ig.com.br

Prezado Representante da Empresa ASSISTÊNCIA PÓSTUMA DUARTE LTDA (CNPJ nº 03.232.384.0001-66)  

Considerando o Chamamento Público n.º 07/2020-FUNPAPA,  Proc. n.º 2949/2020-FUNPAPA, referente
à CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EXCLUSIVAMENTE EM CASO DE COVID-19.

Considerando a Proposta de sua empresa.

Considerando por fim, o disposto no Item 2.6.4.3, 2.7 e 2.7.2, os quais preveem as Regras de Negociação de Preços.

Solicitamos a Vossa Senhoria, a possibilidade de nos enviar as documentações de regularidade jurídica, fiscal,
contábil e trabalhista, conforme abaixo relacionadas, com a finalidade de possível formalização contratual.
 
1. Cópia do Contrato ou Estatuto Social;
2. Licença (Alvará) de Funcionamento;
3. Comprovante de inscrição no CNPJ;
4. CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
5. CND Federal (Receita Federal);
6. CND Estadual (SEFA);
7. CND Municipal;
8. CRF FGTS;
9. Certidão Negativa de Falência ou Concordata;
10. Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras;
11. Declaração do SICAF com indicação de Certidões Vigentes que possa substituir parte dos documentos acima
indicados;
12. Demais documentos que julgar pertinentes.

ALÉM DA DOCUMENTAÇÃO ACIMA PEDIDA, CONSIDERANDO O CONTATO TELEFÔNICO COM O SR.
CARLOS LIMA, AUTO IDENTIFICADO COMO PROPRIETÁRIO, segue contraproposta aos valores para
possível contratação:

CONTRAPROPOSTA PARA ASSISTÊNCIA PÓSTUMA DUARTE

ITEM DESCRIÇÃO Qtd
Estimada

Valor
Unitário

Proposto
pela

Empresa

Valor Total
Proposto

Pela
Empresa

Valor Unit.
Contraproposta
FUNPAPA (Item

2.7.2 TRS)

Valor Total
Contraproposta

01

Urna Mortuária
Infantil com visor no
tamanho 1 m a 1,30
m.

 
45 330,00 14.850,00 MANTÉM R$ 14.850,00

02

Urna Mortuária
Infantil com visor no
tamanho 0,50 m a
0,90 m.

 
45 290,00 13.050,00 MANTÉM R$ 13.050,00

03

Urna Mortuária
especial com visor
tamanho 2,10 m com
limite de peso até
300 kg.

160 1.470,00 235.200,00 MANTÉM R$ 235.200,00
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04 Urna Adulta com
visor tamanho 1,40 m
a 1,90 m.

250 720,00 180.000,00 600,00 R$ 150.000,00

05 Remoções 500 400,00 200.000,00 250,00 R$ 125.000,00

06 Certidão de Óbito 500 GRATUITO GRATUITO MANTÉM GRATUITO

07

Serviço de Van para
o acompanhamento
familiar reduzido,
obedecendo Às
recomendações da
OMS e Ministério da
Saúde, para evitar
aglomeração.

250 290,00 72.500,00 MANTÉM R$ 72.500,00

TOTAL Valor Total
EMPRESA

R$
715.600,00

VALOR TOTAL
PROP.

FUNPAPA
R$ 610.600,00

ATENTAMOS QUE A LIGAÇÃO E ESTE E-MAIL OBEDECEM A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2020-FUNPAPA.

A EMPRESA DEVE EM SEUS VALORES CONSIDERAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS,
CONFORME PRECONIZADO PELOS ÓRGÃOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DE SAÚDE QUANTO AO
SEPULTAMENTO EM CASOS DE COVID-19.

A EMPRESA DEVE MANIFESTAR AINDA SE TEM INTERESSE EM SER CONTRATADA PARA DOIS OU MAIS
LOTES COM MESMOS SERVIÇOS E QUANTIDADES.

O PRAZO PARA RESPOSTA A ESTE E-MAIL SERÁ DE DUAS HORAS, COM BASE NO ITEM 2.7.2.2 DO TERMO
DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO, O QUAL SEGUE EM ANEXO.

Cordialmente,

-- 
Yuri Palmeira / Luis Carlos Pina / Michelle Raiol
CPL/FUNPAPA
DA/FUNPAPA
END.: Av. Rômulo Maiorana, nº 1018 - Belém / PA
CGC: 05.065.644/0001-81
FONE: (91) 9 8112.2072
E-mail: cpl.funpapa@gmail.com 

Termo de Referência Simplificado - Serviços Funerários COVID 19.pdf
240K

cj.duarte@ig.com.br <cj.duarte@ig.com.br> 27 de maio de 2020 17:25
Para: CPL FUNPAPA <cpl.funpapa@gmail.com>

Boa tarde desculpe a demora, pois o sistema esta caindo;conforme converssamos via telefone eu
poderei manter o preço inicial , haja visto que a documentação nescessária eu dependo de prazo
p/ apresentar, pois eu estou em negociação c/ a sefim , que esta me cobrando dividas de ( anos
anteriores ) se concordarem com os preços inicias eu matenho a minha proposta de atendimento
, desde já grato Carlos Lima.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

CPL FUNPAPA <cpl.funpapa@gmail.com> 27 de maio de 2020 17:56
Para: cj.duarte@ig.com.br

Prezado,

Certificamos a resposta dentro do prazo estipulado, mas sem receber as documentações.
Será analisada a manifestação e o interesse na contratação, conforme proposta inicial.

mailto:cpl.funpapa@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=62c196fab0&view=att&th=1725788665741fb2&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kappokd60&safe=1&zw
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Entraremos em contato caso seja deferida a contratação para sua empresa.

Cordialmente,
[Texto das mensagens anteriores oculto]
-- 
Yuri Palmeira / Nilson Reis 
CPL/FUNPAPA
END.: Av. Rômulo Maiorana, nº 1018 - Belém / PA
CGC: 05.065.644/0001-81
FONE: (91) 9 8432.8174
E-mail: cpl.funpapa@gmail.com 

CPL FUNPAPA <cpl.funpapa@gmail.com> 28 de maio de 2020 14:04
Para: cj.duarte@ig.com.br

Boa tarde,

Certificamos que até o momento não recebemos qualquer documentação da empresa, apesar de contato por e-mail e
reforço por contato telefônico.

Atenciosamente,
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Armador Duarte <cj.duarte@ig.com.br> 29 de maio de 2020 10:35
Para: CPL FUNPAPA <cpl.funpapa@gmail.com>

bom dia gfostaria de saberqual o prazo p/apresentação dos documentos, haja visto que tem departamento que esta
demorando p/ resolover devido a pandemia., meu bom dia e muito grato Carlos Lima

 

---
Assistência Póstuma Duarte 
100 anos de tradição 
Av.Governador José Malcher 1906 
Nazaré - Belém - PA 
Cep: 66060-230 
Contato (91) 3266-0240 / 3266-0250 
Carlos Lima (91) 98118-8460 / 99914-6343

[Texto das mensagens anteriores oculto]

mailto:cpl.funpapa@gmail.com
https://www.google.com/maps/search/Av.Governador+Jos+Malcher+1906%0D%0ANazar+-+Bel+m+-+PA%0D%0ACep:+66060-230?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Av.Governador+Jos+Malcher+1906%0D%0ANazar+-+Bel+m+-+PA%0D%0ACep:+66060-230?entry=gmail&source=g
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CPL FUNPAPA <cpl.funpapa@gmail.com>

Negociação de Preços - Proc. 2949/2020 - Contratação de Serviços Funerários.
Empresa PAX BRASIL SERVIÇO E COMERCIO EIRELI
1 mensagem

CPL FUNPAPA <cpl.funpapa@gmail.com> 27 de maio de 2020 16:19
Para: pax_brasil@outlook.com

Prezado Representante da Empresa PAX BRASIL SERVIÇO E COMERCIO EIRELI (CNPJ nº 19.328.480/0001-42)  

Considerando o Chamamento Público n.º 07/2020-FUNPAPA,  Proc. n.º 2949/2020-FUNPAPA, referente
à CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EXCLUSIVAMENTE EM CASO DE COVID-19.

Considerando a Proposta de sua empresa.

Considerando por fim, o disposto no Item 2.6.4.3, 2.7 e 2.7.2, os quais preveem as Regras de Negociação de Preços.

Solicitamos a Vossa Senhoria, a possibilidade de nos enviar as documentações de regularidade jurídica, fiscal,
contábil e trabalhista, conforme abaixo relacionadas, com a finalidade de possível formalização contratual.
 
1. Cópia do Contrato ou Estatuto Social;
2. Licença (Alvará) de Funcionamento;
3. Comprovante de inscrição no CNPJ;
4. CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
5. CND Federal (Receita Federal);
6. CND Estadual (SEFA);
7. CND Municipal;
8. CRF FGTS;
9. Certidão Negativa de Falência ou Concordata;
10. Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras;
11. Declaração do SICAF com indicação de Certidões Vigentes que possa substituir parte dos documentos acima
indicados;
12. Demais documentos que julgar pertinentes.

ALÉM DA DOCUMENTAÇÃO ACIMA PEDIDA, CONSIDERANDO O CONTATO TELEFÔNICO PRÉVIO, segue
contraproposta aos valores para possível contratação:

CONTRAPROPOSTA PARA PAX BRASIL SERVIÇO E COMERCIO EIRELI

ITEM DESCRIÇÃO Qtd
Estimada

Valor
Unitário

Proposto
pela

Empresa

Valor Total
Proposto

Pela
Empresa

Valor Unit.
Contraproposta
FUNPAPA (Item

2.7.2 TRS)

Valor Total
Contraproposta

01

Urna Mortuária
Infantil com visor no
tamanho 1 m a 1,30
m.

 
45 980,00 44.100,00 330,00 R$ 14.850,00

02

Urna Mortuária
Infantil com visor no
tamanho 0,50 m a
0,90 m.

 
45 600,00 27.000,00 290,00 R$ 13.050,00

03

Urna Mortuária
especial com visor
tamanho 2,10 m com
limite de peso até
300 kg.

160 1.520,00 243.200,00 1.470,00 R$ 235.200,00

04 Urna Adulta com 250 1.350,00 337.500,00 600,00 R$ 150.000,00
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visor tamanho 1,40 m
a 1,90 m.

05 Remoções 500 250,00 125.000,00 MANTÉM R$ 125.000,00

06 Certidão de Óbito 500 50,00 25.000,00 GRATUITO GRATUITO

07

Serviço de Van para
o acompanhamento
familiar reduzido,
obedecendo Às
recomendações da
OMS e Ministério da
Saúde, para evitar
aglomeração.

250 330,00 82.500,00 290,00 R$ 72.500,00

TOTAL Valor Total
EMPRESA

R$
884.300,00

VALOR TOTAL
PROP.

FUNPAPA
R$ 610.600,00

ATENTAMOS QUE A LIGAÇÃO E ESTE E-MAIL OBEDECEM A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DO MAPA
COMPARATIVO DE PREÇOS OBTIDO PELO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2020-FUNPAPA.

A EMPRESA DEVE EM SEUS VALORES CONSIDERAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS,
CONFORME PRECONIZADO PELOS ÓRGÃOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DE SAÚDE QUANTO AO
SEPULTAMENTO EM CASOS DE COVID-19.

A EMPRESA DEVE MANIFESTAR AINDA SE TEM INTERESSE EM SER CONTRATADA PARA DOIS OU MAIS
LOTES COM MESMOS SERVIÇOS E QUANTIDADES.

O PRAZO PARA RESPOSTA A ESTE E-MAIL SERÁ DE DUAS HORAS, COM BASE NO ITEM 2.7.2.2 DO TERMO
DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO, O QUAL SEGUE EM ANEXO.

Cordialmente,

-- 
Yuri Palmeira / Luis Carlos Pina / Michelle Raiol
CPL/FUNPAPA
DA/FUNPAPA
END.: Av. Rômulo Maiorana, nº 1018 - Belém / PA
CGC: 05.065.644/0001-81
FONE: (91) 9 8112.2072
E-mail: cpl.funpapa@gmail.com 

Termo de Referência Simplificado - Serviços Funerários COVID 19.pdf
240K

mailto:cpl.funpapa@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=62c196fab0&view=att&th=1725793c849d831a&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kapqg5y50&safe=1&zw
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CPL FUNPAPA <cpl.funpapa@gmail.com>

Proposta do Chamamento Público Nº 07/2020
3 mensagens

ELIECIO FERREIRA DE LIMA PAX BRASIL <pax_brasil@outlook.com> 27 de maio de 2020 17:25
Para: CPL FUNPAPA <cpl.funpapa@gmail.com>

Proposta FUNPAPA..pdf
2268K

CPL FUNPAPA <cpl.funpapa@gmail.com> 27 de maio de 2020 17:59
Para: ELIECIO FERREIRA DE LIMA PAX BRASIL <pax_brasil@outlook.com>

   Prezado,

Certificamos o recebimento da resposta dentro do prazo estipulado, com nova proposta e documentos anexos (em
outro e-mail).
Será analisada a manifestação de interesse na contratação, conforme proposta final apresentada.

Entraremos em contato caso seja deferida a contratação para sua empresa ou seja necessária nova diligência.

Cordialmente,

Em qua., 27 de mai. de 2020 às 17:26, ELIECIO FERREIRA DE LIMA PAX BRASIL <pax_brasil@outlook.com>
escreveu:

-- 
Yuri Palmeira / Nilson Reis 
CPL/FUNPAPA
END.: Av. Rômulo Maiorana, nº 1018 - Belém / PA
CGC: 05.065.644/0001-81
FONE: (91) 9 8432.8174
E-mail: cpl.funpapa@gmail.com 

CPL FUNPAPA <cpl.funpapa@gmail.com> 28 de maio de 2020 14:26
Para: ELIECIO FERREIRA DE LIMA PAX BRASIL <pax_brasil@outlook.com>

Prezados,

Após recebimento de sua contraproposta, percebemos que esta Fundação mantém o Contrato nº 03/2015-FUNPAPA de
serviços funerários com sua empresa, Pax Brasil Serviço e Comércio Eireli.

Em comparação de serviços, podemos comparar preços dos os itens 04, 05 e 06 do Chamamento Público nº 07/2020
com itens do Contrato nº 03/2015-FUNPAPA.

Desta maneira, em razão dos preços praticados, enviamos nova proposta de preços, quanto aos itens indicados,
buscando a razoabilidade de preços em possível contratação, conforme segue em tabela abaixo:

CONTRAPROPOSTA PARA PAX BRASIL SERVIÇO E COMERCIO EIRELI

ITEM DESCRIÇÃO Qtd
Estimada

Valor
Unitário

Proposto
pela

Empresa

Valor Total
Proposto

Pela
Empresa

Valor Unit.
Contraproposta
FUNPAPA (Item

2.7.2 TRS)

Valor Total
Contraproposta

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=62c196fab0&view=att&th=17257d02f5cae520&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
mailto:pax_brasil@outlook.com
mailto:cpl.funpapa@gmail.com
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04
Urna Adulta com
visor tamanho 1,40
m a 1,90 m.

250 1.150,00 287.500,00 R$ 436,00 R$ 109.000,00

05 Remoções 500 250,00 125.000,00 R$ 159,00 R$ 79.500,00

06 Certidão de Óbito 500 50,00 25.000,00 R$ 41,00 R$ 20.500,00

Segue para conhecimento e urgente resposta.
Pedimos ainda discriminação e justificativa dos preços propostos.

Atenciosamente,
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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CPL FUNPAPA <cpl.funpapa@gmail.com>

Documentos Pax Brasil
2 mensagens

ELIECIO FERREIRA DE LIMA PAX BRASIL <pax_brasil@outlook.com> 27 de maio de 2020 17:30
Para: CPL FUNPAPA <cpl.funpapa@gmail.com>

21 anexos

Alteração 1.pdf
256K

Alteração 2.pdf
214K

Balanço - 2018 - Pax Brasil.pdf
479K

Certidão Conjunto - Validade - 31-08-2020.pdf
62K

Certidão de Falencia.pdf
137K

Certidão de Regularidade Profissional.pdf
59K

Certidão do Bombeiro.pdf
1324K

Certidão FGTS - Validade - 16-07-2020.pdf
69K

Certidão ISS - Validade - 05-09-2020.pdf
180K

Certidão SEFA - Validade 31-08-2020.pdf
73K

Certidão SICAF - Situação.pdf
74K

certidao trabalhista 2020.pdf
85K

CNPJ - Pax.pdf
75K

consultarCRC.pdf
71K

consultarOcorrenciasFornecedor (1).pdf
70K

consultarOcorrenciasFornecedor.pdf
70K

Contrato Social - Pax Brasil.pdf
2678K

Documento Eliécio.pdf
625K

FIC.pdf
126K

Quadro Societário - Pax.pdf
18K
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TLPL - Alvará 2020-2021.pdf
169K

CPL FUNPAPA <cpl.funpapa@gmail.com> 27 de maio de 2020 17:58
Para: ELIECIO FERREIRA DE LIMA PAX BRASIL <pax_brasil@outlook.com>

Prezado,

Certificamos o recebimento da resposta dentro do prazo estipulado, com nova proposta e documentos anexos.
Será analisada a manifestação de interesse na contratação, conforme proposta final apresentada.

Entraremos em contato caso seja deferida a contratação para sua empresa ou seja necessária nova diligência.

Cordialmente,

Em qua., 27 de mai. de 2020 às 17:31, ELIECIO FERREIRA DE LIMA PAX BRASIL <pax_brasil@outlook.com>
escreveu:

-- 
Yuri Palmeira / Nilson Reis 
CPL/FUNPAPA
END.: Av. Rômulo Maiorana, nº 1018 - Belém / PA
CGC: 05.065.644/0001-81
FONE: (91) 9 8432.8174
E-mail: cpl.funpapa@gmail.com 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=62c196fab0&view=att&th=17257d50135d4115&attid=0.21&disp=attd&safe=1&zw
mailto:pax_brasil@outlook.com
mailto:cpl.funpapa@gmail.com


Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 19/07/2016
Arquivamento 20000483899 de 19/07/2016 Protocolo 167184393 de 14/07/2016
Nome da empresa PAX BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO - EIRELI EPP NIRE 15600032984
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.viaunica/TELAVALIDADOCS.aspx
Chancela 4085260237652

20/07/2016



Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 19/10/2016
Arquivamento 20000492640 de 19/10/2016 Protocolo 167006207 de 17/10/2016
Nome da empresa PAX BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO - EIRELI EPP NIRE 15600032984
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.viaunica/TELAVALIDADOCS.aspx
Chancela 2939839334555

20/10/2016
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: PAX BRASIL SERVICO E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 19.328.480/0001-42

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 Dívida 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 nº 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://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:03:05 do dia 04/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/08/2020.
Código de controle da certidão: 0FFC.40EC.574A.19BE
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM

            Certifico,  que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de 

distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de PAX BRASIL SERVICO 

E COMERCIO EIRELI, CNPJ 19.328.480/0001-42, NADA CONSTA  na Justiça Estadual de 1º 

grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará,  referente a AÇÕES CÍVEIS em que 

é parte como requerido(a).

Observações: 

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum. 

2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, 

devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na 

prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.

3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do 

Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.

4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.

5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

quinta-feira, 7 maio, 2020

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Divisão de Distribuição de Feitos Civeis

Diretoria do Fórum Cível

1

Válida até 05/08/2020 00:00:00

CONTROLE: 05071307367354

Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br

Certidão expedida gratuitamente em :

Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Libra (marcelo.costa)

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

07/05/2020  13:42:47

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, 

Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Civel e Comercial, Familia, 

Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

P
A

M
E

M
20

20
12

76
7A

Assinado digitalmente por MARCELO SANTOS COSTA, ROSELI CLECIA PEREIRA SOARES COUTO e
MARGUI GASPAR BITTENCOURT.
Cópia conferida com documento original por MARGUI GASPAR BITTENCOURT.
Documento Nº: 2489370.15577930-95 - consulta à autenticidade em https://apps.tjpa.jus.br/siga-
autenticidade/



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

 
O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica
que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação
regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
NOME................. :  WILLIAMS PIRES DE SOUZA
REGISTRO.......... :  PA-003406/O-9
CATEGORIA........ :  TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..................... :  004.492.612-04

 

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BELÉM, 11/05/2020 as 10:44:00.
Válido até: 09/08/2020.
Código de Controle: 970774.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.328.480/0001-42
Razão Social: PAX BRASIL SERVICO E COMERCIO EIRELI EPP
Endereço: TV BARAO DE MAMORE 253 ALTOS / GUAMA / BELEM / PA / 66073-070

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
e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:19/03/2020 a 16/07/2020 

Certificação Número: 2020031903233155557147

Informação obtida em 26/03/2020 15:33:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade
no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº

Contribuinte:

CPF/CNPJ:

Inscrição Mobiliária:

Inscrição

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas
de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é
certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos
administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às 13:48 horas, do dia 05/03/2020 com fulcro na instrução
Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta ) dia(s)

Código de Controle de Certidão : BORS.BHXV.2FML.DMNC.RFRX

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas
validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

075605/119/2020

PAX BRASIL SERVICO E COMERCIO EIRELI

19.328.480/0001-42

234285-4

018/34884/43/93/0340/000/000-38 (ALUGADO)

Endereço TV BARAO DE MAMORE , 253



SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 
CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

 
Nome: PAX BRASIL SERVICO E COMERCIO EIRELI
Inscrição Estadual: 15.431.818-3 
CNPJ: 19.328.480/0001-42 
Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é
certificado que NÃO CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome,
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de
natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e
da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a
confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva
de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.
 
Emitida às: 17:00:53 do dia 04/03/2020
Válida até: 31/08/2020
Número da Certidão: 702020080130769-5
Código de Controle de Autenticidade: 5D5CDCE5.D8FB28D7.5827F1FA.9EF994F3
 
Observação:
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação
prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses
previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também
em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por
meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

 



SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 
CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

 
Nome: PAX BRASIL SERVICO E COMERCIO EIRELI
Inscrição Estadual: 15.431.818-3 
CNPJ: 19.328.480/0001-42 
Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é
certificado que NÃO CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome,
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de
natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e
da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a
confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva
de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.
 
Emitida às: 17:00:53 do dia 04/03/2020
Válida até: 31/08/2020
Número da Certidão: 702020080130770-9
Código de Controle de Autenticidade: CBAE9999.145989E5.44B039A6.DEA4BAEB
 
Observação:
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação
prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses
previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também
em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por
meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: PAX BRASIL SERVICO E COMERCIO EIRELI
                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.328.480/0001-42
Certidão nº: 191759280/2019
Expedição: 12/12/2019, às 10:00:52
Validade: 08/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que PAX BRASIL SERVICO E COMERCIO EIRELI

                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
19.328.480/0001-42, 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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 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.
 
INFORMAÇÃO 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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
19.328.480/0001-42
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
27/11/2013 

 
NOME EMPRESARIAL 
PAX BRASIL SERVICO E COMERCIO EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
PAX BRASIL 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
96.03-3-04 - Serviços de funerárias 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
Não informada 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
TV BARAO DE MAMORE 

NÚMERO 
253 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
66.073-070 

BAIRRO/DISTRITO 
GUAMA 

MUNICÍPIO 
BELEM 

UF 
PA 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
PAX_BRASIL@OUTLOOK.COM 

TELEFONE 
(91) 3249-7879/ (91) 8919-4912 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
27/11/2013 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/05/2020 às 13:09:30 (data e hora de Brasília). Página: 1/1



Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 19.328.480/0001-42
Razão Social: PAX BRASIL SERVICO E COMERCIO EIRELI

Atividade Econômica Principal:

9603-3/04 - SERVIÇOS DE FUNERÁRIAS

Endereço:
TRAVESSA BARAO DE MAMORE, 253 - GUAMA - Belém / Pará

Emitido em: 06/05/2020 13:13 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:



Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 19.328.480/0001-42
Razão Social: PAX BRASIL SERVICO E COMERCIO EIRELI
Nome Fantasia: PAX BRASIL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 06/05/2020 13:12 de
CPF: 597.757.692-72      Nome: ELIECIO FERREIRA DE LIMA

11



Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 19.328.480/0001-42
Razão Social: PAX BRASIL SERVICO E COMERCIO EIRELI
Nome Fantasia: PAX BRASIL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 06/05/2020 13:11 de
CPF: 597.757.692-72      Nome: ELIECIO FERREIRA DE LIMA

11



















Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 19.328.480/0001-42
NOME EMPRESARIAL: PAX BRASIL SERVICO E COMERCIO EIRELI
CAPITAL SOCIAL: R$30.000,00 (Trinta 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: ELIECIO FERREIRA DE LIMA
Quali�cação: 65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no

Brasil
   

       

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certi�cado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
Emitido no dia 07/05/2020 às 13:10 (data e hora de Brasília).



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
Secretaria Municipal de Finanças ALVARÁ DE LICENÇA / 2020

Inscrição Mobiliária Data de Validade Nº Guia

234.285-4 10/04/2021 21.1.018555-9

Nome ou Razão Social

PAX BRASIL SERVICO E COMERCIO EIRELI

Endereço

TV BARAO DE MAMORE 000253
Bairro: GUAMA CEP: 66073070

CPF/MF

**************

CNPJ/MF

19.328.480/0001-42

Data de Início da Atividade

13/11/2013

Descrição do Objeto Social - CNAE/CBO
SERVICOS DE FUNERARIAS

Out-Door:
SIM

Identificação:
1

Propaganda:
**

Mural:
**

Mostruários:
*

Horário Especial:
***

Belém 07 de MAIO de 2020

LIA MARCIA PAMPLONA NACIF
Diretor(a) do Departamento de Tributos Mobiliários

JOSÉ BATISTA CAPELONI JUNIOR
Secretário(a) Municipal de Finanças

Código de autenticação: A01A94 A1T20G 9I8VA2 18P8S5 A2A52R
Emitido em 11 de MAIO de 2020
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CPL FUNPAPA <cpl.funpapa@gmail.com>

Chamamento Público Nº 07/2020
1 mensagem

ELIECIO FERREIRA DE LIMA PAX BRASIL <pax_brasil@outlook.com> 28 de maio de 2020 15:54
Para: CPL FUNPAPA <cpl.funpapa@gmail.com>

Segue em anexo contraproposta e jus�fica�va solicitada. 

FUNPAPA - Chamamento Público Nº 072020.pdf
811K
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CPL FUNPAPA <cpl.funpapa@gmail.com>

Negociação de Preços - Proc. 2949/2020 - Contratação de Serviços Funerários.
Empresa LCF DA SLVA SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI (FUNERÁRIA
JERUSALÉM)
2 mensagens

CPL FUNPAPA <cpl.funpapa@gmail.com> 27 de maio de 2020 16:27
Para: klissiamirandamendes@gmail.com

Prezado Representante da Empresa LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI (CNPJ nº 13.170729/0001-58)  

Considerando o Chamamento Público n.º 07/2020-FUNPAPA,  Proc. n.º 2949/2020-FUNPAPA, referente
à CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EXCLUSIVAMENTE EM CASO DE COVID-19.

Considerando a Proposta de sua empresa.

Considerando por fim, o disposto no Item 2.6.4.3, 2.7 e 2.7.2, os quais preveem as Regras de Negociação de Preços.

Solicitamos a Vossa Senhoria, a possibilidade de nos enviar as documentações de regularidade jurídica, fiscal,
contábil e trabalhista, conforme abaixo relacionadas, com a finalidade de possível formalização contratual.
 
1. Cópia do Contrato ou Estatuto Social;
2. Licença (Alvará) de Funcionamento;
3. Comprovante de inscrição no CNPJ;
4. CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
5. CND Federal (Receita Federal);
6. CND Estadual (SEFA);
7. CND Municipal;
8. CRF FGTS;
9. Certidão Negativa de Falência ou Concordata;
10. Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras;
11. Declaração do SICAF com indicação de Certidões Vigentes que possa substituir parte dos documentos acima
indicados;
12. Demais documentos que julgar pertinentes.

ALÉM DA DOCUMENTAÇÃO ACIMA PEDIDA, CONSIDERANDO O CONTATO TELEFÔNICO PRÉVIO, segue
contraproposta aos valores para possível contratação:

CONTRAPROPOSTA PARA LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI

ITEM DESCRIÇÃO Qtd
Estimada

Valor
Unitário

Proposto
pela

Empresa

Valor Total
Proposto

Pela
Empresa

Valor Unit.
Contraproposta
FUNPAPA (Item

2.7.2 TRS)

Valor Total
Contraproposta

01

Urna Mortuária
Infantil com visor no
tamanho 1 m a 1,30
m.

 
45 500,00 22.500,00 330,00 R$ 14.850,00

02

Urna Mortuária
Infantil com visor no
tamanho 0,50 m a
0,90 m.

 
45 500,00 22.500,00 290,00 R$ 13.050,00

03

Urna Mortuária
especial com visor
tamanho 2,10 m com
limite de peso até
300 kg.

160 1.800,00 288.000,00 1.470,00 R$ 235.200,00
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04
Urna Adulta com
visor tamanho 1,40 m
a 1,90 m.

250 600,00 150.000,00 MANTÉM R$ 150.000,00

05 Remoções 500 250,00 125.000,00 MANTÉM R$ 125.000,00

06 Certidão de Óbito 500 80,00 40.000,00 GRATUITO GRATUITO

07

Serviço de Van para
o acompanhamento
familiar reduzido,
obedecendo Às
recomendações da
OMS e Ministério da
Saúde, para evitar
aglomeração.

250 1.000,00 250.000,00 290,00 R$ 72.500,00

TOTAL Valor Total
EMPRESA

R$
898.000,00

VALOR TOTAL
PROP.

FUNPAPA
R$ 610.600,00

ATENTAMOS QUE A LIGAÇÃO E ESTE E-MAIL OBEDECEM A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DO MAPA
COMPARATIVO DE PREÇOS OBTIDO PELO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2020-FUNPAPA.
A EMPRESA DEVE EM SEUS VALORES CONSIDERAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS,
CONFORME PRECONIZADO PELOS ÓRGÃOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DE SAÚDE QUANTO AO
SEPULTAMENTO EM CASOS DE COVID-19.

A EMPRESA DEVE MANIFESTAR AINDA SE TEM INTERESSE EM SER CONTRATADA PARA DOIS OU MAIS
LOTES COM MESMOS SERVIÇOS E QUANTIDADES.

O PRAZO PARA RESPOSTA A ESTE E-MAIL SERÁ DE DUAS HORAS, COM BASE NO ITEM 2.7.2.2 DO TERMO
DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO, O QUAL SEGUE EM ANEXO.

Cordialmente,

-- 
Yuri Palmeira / Luis Carlos Pina / Michelle Raiol
CPL/FUNPAPA
DA/FUNPAPA
END.: Av. Rômulo Maiorana, nº 1018 - Belém / PA
CGC: 05.065.644/0001-81
FONE: (91) 9 8112.2072
E-mail: cpl.funpapa@gmail.com

Termo de Referência Simplificado - Serviços Funerários COVID 19.pdf
240K

CPL FUNPAPA <cpl.funpapa@gmail.com> 28 de maio de 2020 14:10
Para: klissiamirandamendes@gmail.com

Boa tarde,

Certificamos que até o momento não recebemos manifestação da empresa quanto aos valores negociados, nem
qualquer documentação da empresa pelo manutenção do interesse da contratação, apesar de e-mail e contato
telefônico.

Atenciosamente,
[Texto das mensagens anteriores oculto]
-- 
Yuri Palmeira / Nilson Reis 
CPL/FUNPAPA
END.: Av. Rômulo Maiorana, nº 1018 - Belém / PA
CGC: 05.065.644/0001-81
FONE: (91) 9 8432.8174
E-mail: cpl.funpapa@gmail.com 

mailto:cpl.funpapa@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=62c196fab0&view=att&th=172579abb9686559&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kapqpwrb0&safe=1&zw
mailto:cpl.funpapa@gmail.com


 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 OBJETO 
 
1.1. O presente Termo de Referência tem por finalidade a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, objetivando fortalecer 
os procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 no Município de 
Belém, conforme os prazos, especificações e quantitativos discriminados neste Termo de 
Referência Simplificado (T.R.S.), observando às recomendações do Decreto Municipal 
95.955/2020 e suas alterações: 
 

LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO 
Qtd 

Estimada 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m 
a 1,30 m. 

 
45 

  

02 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 
m a 0,90 m. 

 
45 

  

03 
Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 
m com limite de peso até 300 kg. 

160 
  

04 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. 250   

05 Remoções 500   

06 Certidão de Óbito 500   

07 

Serviço de Van para o acompanhamento familiar 
reduzido, obedecendo Às recomendações da 
OMS e Ministério da Saúde, para evitar 
aglomeração. 

250 

  

TOTAL  

 

LOTE 02 

ITEM DESCRIÇÃO 
Qtd 

Estimada 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

08 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m 
a 1,30 m. 

45 
  

09 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 
0,50 m a 0,90 m. 

45 
  

10 
Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 
m com limite de peso até 300 kg. 

160 
  

11 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. 250   

12 Remoções 500   

13 Certidão de Óbito 500   
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14 

Serviço de Van para o acompanhamento familiar 
reduzido, obedecendo Às recomendações da 
OMS e Ministério da Saúde, para evitar 
aglomeração. 

250 

  

TOTAL  

 
1.2. Todo o serviço a ser executado deve obedecer ao Guia para o Manejo de Corpos no 
Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19, emitido pelo Ministério da Saúde de modo a 
esclarecer a qualidade e a forma dos serviços a serem prestados. 
1.2.1. O Guia também pode ser acessado por meio deste sítio eletrônico a seguir, devendo 
obedecer sempre a versão mais atual emitida: 
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-
25mar20-rev5.pdf.  
 
2 JUSTIFICATIVA 
 
2.1 Justifica-se o atendimento deste processo licitatório na modalidade PREGÃO, na sua 
forma ELETRÔNICA, consoante Lei n° 10.520/02, Decreto Federal n° 10.024/19, Lei n° 
13.979/2020, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, sob regime de execução indireta “empreitada 
por preço unitário”, a fim de suprir as necessidades da FUNPAPA / PMB.  
 
2.2 A transmissão do coronavírus no Brasil já foi considerada comunitária, conforme Portaria do 
Ministério da Saúde de n° 454/2020, com possibilidade de aumento e agravamento de casos. O 
enfrentamento de uma epidemia requer a contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços funerários para o devido sepultamento dos falecidos de COVID-19. 
 
2.3 Nesse sentido, a necessidade da contratação pública se fundamenta em critérios técnicos 
tomando por base a doença e transmissão do vírus, assim como as projeções do seu 
comportamento, além das orientações dos órgãos oficiais de saúde, especialmente quanto aos 
serviços funerários. Neste sentido é necessária a contratação pública para o enfrentamento da 
transmissão comunitária do vírus em conformidade com a lei 13.979 de 6 de fevereiro de 2020. 
 
2.4 Justifica-se esta CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL com enquadramento legal na Lei 
13.979/2020, por se tratar de contratação destinada a contratação de serviços funerários, a 
fim de suprir as necessidades da FUNPAPA/PMB nas medidas de enfrentamento à Pandemia do 
COVID-19. 
 
2.5 Esta contratação se torna essencial para a assistência social, pois objetiva equipar e garantir 
o atendimento à população em situação de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência e que não podem 
arcar com os custos de sepultamento de seus parentes vítimas da Pandemia. 
 
2.6 Desse modo, os serviços mencionados são indispensáveis ao atendimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade de baixa renda, pois, se não atendidos, colocam em perigo a 
sobrevivência, a saúde e a segurança da população em geral, inclusive com a possibilidade do 
aumento da propagação da COVID – 19 no Município de Belém. 
 
2.7. Justificativas de divisão em lotes: 
 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
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2.7.1 Os itens de serviços que compõem cada lote, foram reunidos e agrupados de tal forma a 
evitar prejuízo para o conjunto da contratação das atividades a serem executadas, haja vista a 
dependência técnica correlata, evitando-se, com isso, também a perda da economia de escala 
bem como o eficaz gerenciamento das contratações que são necessárias ao regular 
funcionamento, tendo em vista a interdependência dos itens pertencentes ao lote, conforme 
previsão da Súmula 247 do TCU. 
 
2.7.2 Optou-se pela divisão dos serviços em quatro lotes diferentes, mas, porém, contemplando 
os mesmos serviços em razão das seguintes circunstâncias: 
 
2.7.2.1. A divisão dos serviços em lotes visou garantir que os serviços sejam prestados por 
empresas diferentes para garantir execução concomitante do serviço funerário essencial, cuja 
demanda aumentou significativamente e deve ser prestado de forma simultânea.  
 
2.7.2.2. Visa-se, portanto, qualidade e eficiência na execução dos serviços funerários, evitando a 
descontinuidade do serviço essencial diante das mortes causadas pela Pandemia do COVID-19. 
 
2.7.3 Não será admitido, como regra, que a mesma empresa seja contratada para mais de um 
lote, a fim de preservar o parcelamento do objeto e o atendimento simultâneo da demanda, 
conforme a necessidade e dinâmica dos serviços. 
 
2.7.4 Será admitida a contratação de dois ou mais lotes para uma mesma empresa somente se: 
2.7.4.1 Não existirem quantidade suficiente de propostas de empresas interessadas para 
contemplação dos lotes a participantes diferentes; 
2.7.4.2 Existindo quantidade suficiente de propostas, as participantes desistam de suas propostas, 
de modo que não possa haver contemplação de um lote por empresa; 
2.7.4.3 No momento de negociação de preços, as participantes que apresentarem propostas com 
valores acima dos preços de serviços (unitários e/ou global) da menor proposta não aceitarem 
reduzir seus valores de modo a garantir a homogeneidade de preços pelos serviços a serem 
contratados, compatíveis com a pesquisa de mercado, hipótese em que somente uma ou duas 
empresas poderão ser contempladas com dois ou mais lotes, sendo que a mesma empresa 
deverá cotar os mesmos preços unitários para todos os lotes, caso opte pela participação na 
totalidade dos serviços contemplados no termo de referência. 
 
2.7.5 Caso, excepcionalmente, a CONTRATANTE necessite contemplar dois ou mais lotes 
para uma mesma empresa, esta emitirá declaração que possui estrutura e empregados 
suficientes para prestar a quantidade total de serviços dos lotes de modo a garantir a 
continuidade do serviço funerário essencial neste momento de combate à Pandemia. 
 
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
3.1. O objeto desta aquisição deverá observar rigorosamente as especificações técnicas 
constantes no item 01 deste TR e no Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo 
Coronavírus – COVID-19, emitido pelo Ministério da Saúde, de modo a esclarecer a qualidade e a 
forma dos serviços a serem prestados. 
3.1.1. O Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19, emitido 
pelo Ministério da Saúde pode ser obtido pelo site a seguir, mas a contratada deverá obedecer 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
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sempre a versão mais atual emitida: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-
corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf. 
3.2. A realização dos serviços deverá ser de acordo com as normas de referência técnica da 
ANVISA e somente quando solicitado pela FUNPAPA, e de acordo com as condições de 
referências técnicas para o funcionamento de estabelecimentos funerários e congêneres da 
ANVISA,; 
 
3.3. O(s) REGISTRO(S) DE CERTIDAO (ÕES) DE ÓBITO refere-se a declaração feita em 
cartório oficial de registro civil da circunscrição local, lavrada à vista do atestado médico, se 
houver, ou em caso contrário mediante declaração de duas pessoas qualificadas que tiverem 
presenciado a morte; 
 
3.4. Na execução dos serviços funerários deverá ser garantida a disponibilização de VAN PARA 
ACOMPANHANTE, somente quando solicitado pela FUNPAPA, desde que obedecidas as 
formalidades e cautelas legais estabelecidas pela OMS e pelo MS, com motorista e dotado de 
todos os itens de segurança dispostos na Lei de Trânsito brasileira; 
 
3.5. O início da prestação dos serviços deverá ocorrer sempre que a CONTRATADA solicitar ao 
CONTRATANTE, inclusive aos sábados, domingos e feriados, onde será informado o local de 
remoção do corpo e da realização do sepultamento, o serviço deverá ser executado no prazo 
máximo de 04 (quatro) horas, contados a partir do recebimento da solicitação pelo 
CONTRATANTE, podendo ser realizado na região metropolitana de Belém. 
 
4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS 
 
4.1. Trata-se de bem comum a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em 
sua forma eletrônica, com fulcro no art. 4º- G da Lei nº 13.979/2020. 
 
5. ESTIMATIVA DE CUSTO/DOTAÇÃO 
 
5.1. A estimativa de custo para a aquisição do objeto do presente TR será realizada após a 
ampla consulta/pesquisa no mercado do valor dos itens a serem licitados, devendo 
obrigatoriamente ser elaborada, com base na IN nº 05/2014-SLTI/MPOG e suas alterações e a 
Lei 13.979/2020, a fim de permitir a indicação dos recursos orçamentários em dotação correta e 
suficiente para a presente aquisição. 
 
6. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO 
 
6.1. A proponente deverá na ocasião da apresentação da proposta: 
 

6.1.1. Apresentar proposta de preços e documentações de forma clara e detalhada, citando 
especificação, fabricante, país de procedência e outras características que permitam 
identificá-los, anexando-se, inclusive, quando possível, prospectos em Português, sem 
referência às expressões “similar”, de acordo com os requisitos indicados neste TR;  
 
6.1.2. Indicar o valor unitário e total de cada item e o valor total da proposta que a 
proponente se propõe a fornecer, em algarismo e por extenso, já incluídas, 
discriminadamente, todas e quaisquer despesas tais como frete, taxas e impostos, inclusive 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
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o desembaraço alfandegário, dentre outras, observadas as isenções previstas na legislação, 
com cotações em moeda corrente nacional; 
 
6.1.3. Indicar na proposta que os preços unitários do objeto ofertados na licitação serão 
fixos e irreajustáveis; 
 
6.1.4. Indicar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 120 (cento e 
vinte) dias contados da data de sua apresentação; 
 
6.1.5. Apresentar na proposta validade dos produtos, não podendo ser inferior que 12 
(doze) meses a contar da data de entrega no órgão solicitante; 
 
6.1.6. Os itens que porventura, sejam prestados e/ou doados pelo participante deste 
Chamamento Público, deverão observar todas as regras e disposições contidas neste TRS;  

 
6.1.7. Ressalte-se que para fins de julgamento e escolha da proposta mais vantajosa, à 
Administração Pública, será considerado o MENOR PREÇO POR LOTE ofertado pelo 
participante, independentemente da quantidade dos itens, que pelo mesmo sejam doados;  

 
6.1.8. Os itens doados pelo participante serão objeto de Formalização de Termo de 
Doação, a ser assinado entre as partes interessadas, devendo conter informações quanto 
aos valores da doação, direitos do doador e donatário, bem como, conferirá à Administração 
os direitos patrimoniais e autorização para utilizá-los livremente, segundo às finalidades 
deste Chamamento Público; 
 
6.1.9. Qualquer opção oferecida, que não atenda as especificações contidas no anexo, não 
será levada em consideração durante o julgamento. 

 
6.2. Não será aceita imposição de valor mínimo para faturamento do pedido e de faturamento 
mínimo na proposta. 
 
7. DOCUMENTOS LEGAIS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
7.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

a) Atestado de Capacidade Técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, comprovando que a empresa licitante desempenhou ou desempenha atividade 
pertinente e compatível em características ao objeto da licitação, deverá estar emitido em 
nome e com o CNPJ/MF da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante; 
 
b) Licença de Funcionamento (Alvará Sanitário) atualizada, ou cadastramento definitivo 
emitidos por órgão da Vigilância Sanitária local; 

 
7.2. A verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio 
legal de prova. 
 
8. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
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8.1. Fornecimento de mão de obra adequada para prestação dos serviços, devendo utilizar 
uniformes e estar com os respectivos crachás de identificação, em local visível, no ato da 
prestação do serviço; 
8.2. Providenciar para que os empregados da CONTRATADA ao prestar o serviço portem-se de 
modo adequado e tratem com respeito e urbanidade todas as pessoas a quem por ventura 
precisem se dirigir; 
8.3. A licitante CONTRATADA utilizará de pessoal devidamente habilitado para execução dos 
serviços, sendo por sua conta todas as despesas que incidam, direta ou indiretamente no 
pagamento de pessoal; 
 
8.4. A Empresa se responsabilizará pelos danos causados por seus empregados ao patrimônio 
da CONTRATANTE ou de terceiros, ainda que involuntariamente, devendo ser adotadas as 
providências necessárias, colimando o ressarcimento dos danos em prazo não superior a 24 
(vinte e quatro) horas, a contar da comunicação por escrito efetuada por esta Fundação.  
 
9. DO RECEBIMENTO 
 
9.1. O recebimento e a aceitação do serviço licitado dar-se-á por comissão ou servidor 
responsável, sendo atestados, mediante termo circunstanciado, e serão recebidos:  
 

a) Provisoriamente: no ato da prestação do serviço, para posterior verificação da 
conformidade do item, com as especificações contidas no Termo de Referência, mediante a 
emissão do termo de Recebimento Provisório; e, 
 
b) Definitivamente: no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis, contados a partir da 
assinatura do termo de recebimento provisório e após a verificação de sua compatibilidade 
com as especificações do objeto desta licitação, mediante a emissão de Termo de 
Recebimento Definitivo assinado pelas partes. 

 
10. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
São responsabilidades do CONTRATADO: 
 
10.1.  Fornecer o objeto de acordo com os parâmetros estabelecidos no TR, atendidos os 
requisitos e observadas às normas constantes neste instrumento; 
 
10.2. Colocar à disposição da FUNPAPA/PMB, os meios necessários à comprovação da 
qualidade dos itens, permitindo a verificação das especificações em conformidade com o descrito 
no item 1;  
 
10.3. Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, 
estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo;  
 
10.4. Responsabilizar-se pela(s) garantia(s) do(s) produto(s) e serviço(s), objeto do 
Chamamento Público, dentro dos padrões de certificação de qualidade, segurança, durabilidade e 
desempenho, conforme previsto na legislação em vigor; 
 
10.5. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
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obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos; 
 
10.6. Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto da contratação pelo 
CONTRATANTE, sem prévia autorização;  
 
10.7. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela FUNPAPA/PMB, ou pelo 
órgão participante, durante a vigência do contrato. 
 
10.8. Aceitar os acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até 50% (cinquenta por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
11. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE  
 
São obrigações da FUNPAPA/PMB:  
 
11.1. Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa cumprir suas 
obrigações dentro das condições estabelecidas;  
 
11.2. Rejeitar o objeto cuja especificação não atenda aos requisitos mínimos constantes no item 
1 deste Termo de Referência Simplificado;  
 
11.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio de representante 
devidamente designado na qualidade de fiscal do contrato, nos termos do artigo 67, da Lei 
Federal nº 8.666/93;  
 
11.4. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) / Fatura(s) do CONTRATADO, após a 
efetiva entrega dos produtos e emissão dos Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo, 
conforme prazo estabelecido neste TRS; 
 
11.5. Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação dos itens e dos serviços que 
compõe o objeto deste termo a ser recebido;  
 
11.6. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes 
no serviço ou no item que compõe o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas 
corretivas necessárias; 
 
11.7. Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para ajustes e/ou 
substituições dos serviços que compõem o objeto deste termo. 
 
12. DAS CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO  
 
12.1. Após homologada a licitação, a CONTRATANTE convocará a licitante vencedora para a 
assinatura do contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo de até 10 (dez) dias úteis, 
sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções constantes neste Termo de 
Referência e do previsto no art. 81 da Lei nº 8.666/93 e art. 49 do Decreto Federal n° 10.024/19; 
 
12.2. É facultado à Administração, quando o convocado não apresentar situação regular na 
assinatura do contrato ou se recusar a assinar o referido documento, no prazo e condições 
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estabelecidas, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para 
fazê-lo em igual prazo, nas condições de suas propostas, ou conforme negociação, podendo 
ainda, revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n° 8.666/93; 
 
12.3. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, dentro do prazo 
estabelecido pela CONTRATANTE, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas; 
 
12.4. Os contratos terão suas vigências submetidas ao que determina o art. 57 da Lei nº 
8.666/93; 
 
12.5. O prazo para recebimento da Nota de Empenho poderá ser prorrogado uma única vez, por 
igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que 
ocorra motivo justificado e aceito pela Administração; 
 
12.6. A emissão da Nota de Empenho está condicionada à verificação da regularidade da 
habilitação parcial do licitante vencedor no SICAF; 
 
12.7. Os pagamentos devidos serão efetuados pela Fundação Papa João XXIII, após a execução 
dos serviços, mediante crédito em conta corrente, na agência a ser indicada pela contratada, em 
até 10 (dez) dias, contados do ingresso do documento de cobrança, devidamente atestada e 
visada pelo setor competente.  
 
12.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 
 
12.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, 
conforme o caso: 
 

12.9.1. O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 
13. REAJUSTE 
 
13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 
apresentação das propostas.  
 

13.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os 
preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o 
IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a 
ocorrência da anualidade.  

 
13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 
partir dos efeitos financeiros do último reajuste.  
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13.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 
diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA 
obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 
remanescente, sempre que este ocorrer.  
 
13.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.  
 
13.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 
não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 
legislação então em vigor.  
 
13.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
 
13.7. O reajuste será realizado por apostilamento.  
 
14. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
14.1. Nos termos do art. 58, inciso III combinado com o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 
1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos itens, anotando 
em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for 
necessário à regularização de falhas ou defeitos observados;  
 
14.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 
art. 70 da Lei Federal nº 8.666, de 1993; 
 
14.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 
as providências cabíveis. 
 
15. FONTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 
 
15.1. As despesas decorrentes das contratações serão arcadas através das dotações 
orçamentárias próprias, indicadas antes da formalização do (s) contrato (s), conforme 
previsões/suplementações no Orçamento da FUNPAPA/PMB. 
 
16. SUBCONTRATAÇÃO 
 
16.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, não se responsabilizando o 
CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros. 
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17. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
 
17.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa 
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 
exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não 
haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 
continuidade do contrato. 
 
18. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
18.1 A vigência da (s) contratação(ões) firmada(s) será estabelecida por 6 (seis) meses, 
conforme a especificidade das aquisições e a necessidade de atendimento da garantia dos 
produtos adquiridos, consoante está disposto na Lei 13.979/2020. 
 
19. DAS PENALIDADES 
 
19.1. O Licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o 
contrato, deixar de entregar documentação exigida, apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 
do contrato, comportar- se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 
ficará sujeitas às sanções previstas na Lei nº 8.666/93, Lei n° 10.520/2002, Lei n° 13.979/2020 e 
Decreto Federal n° 10.024/19. 
 
 

 
Belém, 01 de junho de 2020. 

 
 
 

 
_______________________________________ 

MARIA DE LOURDES DA SILVA CUNHA 
COORDENADORA DO SICAPE 





13/08/2020

PAX BRASIL SERVIÇOS E 
COMERCIO EIRELI CNPJ: 

19.328.480/0001-42

FUNERÁRIA SOCIEDADE 
JERUSALÉM

LCF DA SILVA SERVIÇOS 
FUNERÁRIOS EIRELL CNPJ: 

13170729/0001-58

ASSISTÊNCIA PÓSTUMA 
DUARTE LTDA CNPJ: 

03.232.384.0001-66

1 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m. UND 45 500,00R$                                330,00R$                                 R$                415,00  R$                18.675,00 

2 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m. UND 45 600,00R$                                500,00R$                                 R$                550,00  R$                24.750,00 

3
Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de
peso até 300 kg.

UND 160 1.520,00R$                             1.800,00R$                             1.470,00R$                              R$             1.596,67  R$              255.467,20 

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UND 250 600,00R$                                720,00R$                                 R$                660,00  R$              165.000,00 

5 Remoções UND 500 250,00R$                                250,00R$                                 R$                250,00  R$              125.000,00 

6 Certidão de Óbito UND 500 50,00R$                                 80,00R$                                  0,01R$                                     R$                  43,34  R$                21.670,00 

7
Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido,
obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da Saúde,
para evitar aglomeração.

UND 250 330,00R$                                290,00R$                                 R$                310,00  R$                77.500,00 

688.062,20R$    

1 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m. UND 45 500,00R$                                330,00R$                                 R$                415,00  R$                18.675,00 

2 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m. UND 45 600,00R$                                500,00R$                                 R$                550,00  R$                24.750,00 

3
Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de
peso até 300 kg.

UND 160 1.520,00R$                             1.800,00R$                             1.470,00R$                              R$             1.596,67  R$              255.467,20 

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UND 250 600,00R$                                720,00R$                                 R$                660,00  R$              165.000,00 

5 Remoções UND 500 250,00R$                                250,00R$                                 R$                250,00  R$              125.000,00 

6 Certidão de Óbito UND 500 50,00R$                                 80,00R$                                  0,01R$                                     R$                  43,34  R$                21.670,00 

7
Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido,
obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da Saúde,
para evitar aglomeração.

UND 250 330,00R$                                290,00R$                                 R$                310,00  R$                77.500,00 

688.062,20R$    

1.376.124,40R$     

ASSESSOR/PMB/SEGEP/CGL

LOTE 01

OBS: O MAPA FOI ELABORADO CONFORME ESTABELECE A INSTRUÇÃO NORMATIVA
Nº5/2014 -SLTI/MPOG E SUAS ALTERAÇÕES. OS PREÇOS FORAM ANALISADOS PARA
COMPOSIÇÃO DO PREÇO MÉDIO E OS ESPAÇOS DEMARCADOS AO LONGO DO MAPA
TIVERAM SEUS VALORES DESCONSIDERADOS, UMA VEZ QUE APRESENTAVA-SE
EXCESSIVAMENTE ELEVADOS OU INEXEQUÍVEIS, CONSIDERANDO OS DEMAIS PREÇOS
COLETADOS. RESSALTAMOS QUE TODAS AS PROPOSTAS ENCONTRAM-SE ANEXADAS NA
INTEGRA NOS AUTOS

DANIEL SANTOS

TOTAL LOTE 01

LOTE 02

TOTAL LOTE 02

VALOR GLOBAL MÉDIO >>>

MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 2949/2020 FUNPAPA- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

ITEM FORMA DE APRESENTAÇÃO UNID QTD

EMPRESAS

 PREÇO MÉDIO 
POR ITEM  

 TOTAL PREÇO 
MÉDIO POR ITEM 



02/06/2020

PAX BRASIL SERVIÇOS E 
COMERCIO EIRELI CNPJ: 

19.328.480/0001-42

FUNERÁRIA SOCIEDADE 
JERUSALÉM

LCF DA SILVA SERVIÇOS 
FUNERÁRIOS EIRELL CNPJ: 

13170729/0001-58

ASSISTÊNCIA PÓSTUMA 
DUARTE LTDA CNPJ: 

03.232.384.0001-66

1 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m. UND 45 500,00R$                                330,00R$                                 R$                415,00  R$                18.675,00 

2 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m. UND 45 600,00R$                                500,00R$                                 R$                550,00  R$                24.750,00 

3
Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de
peso até 300 kg.

UND 160 1.520,00R$                             1.800,00R$                             1.470,00R$                              R$             1.596,67  R$              255.467,20 

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UND 250 600,00R$                                720,00R$                                 R$                660,00  R$              165.000,00 

5 Remoções UND 500 250,00R$                                250,00R$                                 R$                250,00  R$              125.000,00 

6 Certidão de Óbito UND 500 50,00R$                                 80,00R$                                  0,01R$                                     R$                  43,34  R$                21.670,00 

7
Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido,
obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da Saúde,
para evitar aglomeração.

UND 250 330,00R$                                290,00R$                                 R$                310,00  R$                77.500,00 

688.062,20R$    

1 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m. UND 45 500,00R$                                330,00R$                                 R$                415,00  R$                18.675,00 

2 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m. UND 45 600,00R$                                500,00R$                                 R$                550,00  R$                24.750,00 

3
Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de
peso até 300 kg.

UND 160 1.520,00R$                             1.800,00R$                             1.470,00R$                              R$             1.596,67  R$              255.467,20 

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UND 250 600,00R$                                720,00R$                                 R$                660,00  R$              165.000,00 

5 Remoções UND 500 250,00R$                                250,00R$                                 R$                250,00  R$              125.000,00 

6 Certidão de Óbito UND 500 50,00R$                                 80,00R$                                  0,01R$                                     R$                  43,34  R$                21.670,00 

7
Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido,
obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da Saúde,
para evitar aglomeração.

UND 250 330,00R$                                290,00R$                                 R$                310,00  R$                77.500,00 

688.062,20R$    

1.376.124,40R$     

ASSESSOR/PMB/SEGEP/CGL

LOTE 01

OBS: O MAPA FOI ELABORADO CONFORME ESTABELECE A INSTRUÇÃO NORMATIVA
Nº5/2014 -SLTI/MPOG E SUAS ALTERAÇÕES. OS PREÇOS FORAM ANALISADOS PARA
COMPOSIÇÃO DO PREÇO MÉDIO E OS ESPAÇOS DEMARCADOS AO LONGO DO MAPA
TIVERAM SEUS VALORES DESCONSIDERADOS, UMA VEZ QUE APRESENTAVA-SE
EXCESSIVAMENTE ELEVADOS OU INEXEQUÍVEIS, CONSIDERANDO OS DEMAIS PREÇOS
COLETADOS. RESSALTAMOS QUE TODAS AS PROPOSTAS ENCONTRAM-SE ANEXADAS NA
INTEGRA NOS AUTOS

DANIEL SANTOS

TOTAL LOTE 01

LOTE 02

TOTAL LOTE 02

VALOR GLOBAL MÉDIO >>>

MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 2949/2020 FUNPAPA- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

ITEM FORMA DE APRESENTAÇÃO UNID QTD

EMPRESAS

 PREÇO MÉDIO 
POR ITEM  

 TOTAL PREÇO 
MÉDIO POR ITEM 



 

 

FOLHA DE INSTRUÇÃO 

PROTOCOLO            
N° 2949/2020 

FUNPAPA 
FOLHA N° 

 

 

À Diretoria de Análises e Cotações/CGL 

 

Informamos que fora feita uma pesquisa de mercado com início em 06/05/2020 e término 

em 14/05/2020 conforme os comprovantes constantes nos autos. 

Contudo, considerando que, na data de 02/06/2020, recebemos um novo Termo de 

Referência – TR com alteração dos lotes e, orientados pela Diretoria de Análise e Cotação, 

atualizamos o mapa comparativo de preços conforme o novo TR encaminhado pelo órgão 

demandante. 

Dessa forma, elaboramos o mapa comparativos de preço conforme estabelece a Instrução 

Normativa nº5/2014 -SLTI/MPOG  e suas alterações. Os preços permaneceram com a analise 

para composição do preço médio e os espaços demarcados ao longo do mapa tiveram seus 

valores desconsiderados, uma vez que se apresentavam excessivamente elevados ou 

inexequíveis, considerando os demais preços coletados.  

Ressaltamos que fora excluído 02 (dois) lotes, porém os lotes que permaneceram não 

tiveram seus quantitativos alterados. 

Assim sendo, e após análise da Gerência de Cotação/CGL, encaminhamos os autos para 

conhecimento e providências que julgarem necessárias. 

 

Belém, 02 de Junho de 2020. 

 

Atenciosamente, 

 

Daniel Santos 
Assessor Superior 
CGL/SEGEP/PMB 
 

Ciente, 

 

 
Paula Nascimento 
Gerente de Cotação 
CPL/SEGEP/PMB 

  
 



 

ANEXO DA 
PESQUISA 

 



14/05/2020

PAX BRASIL SERVIÇOS E 
COMERCIO EIRELI CNPJ: 

19.328.480/0001-42

FUNERÁRIA SOCIEDADE 
JERUSALÉM

LCF DA SILVA SERVIÇOS 
FUNERÁRIOS EIRELL CNPJ: 

13170729/0001-58

ASSISTÊNCIA PÓSTUMA 
DUARTE LTDA CNPJ: 

03.232.384.0001-66

1 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m. UND 45 500,00R$                                330,00R$                                 R$                415,00  R$                18.675,00 

2 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m. UND 45 600,00R$                                500,00R$                                 R$                550,00  R$                24.750,00 

3 Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de
peso até 300 kg.

UND 160 1.520,00R$                             1.800,00R$                             1.470,00R$                              R$             1.596,67  R$              255.467,20 

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UND 250 600,00R$                                720,00R$                                 R$                660,00  R$              165.000,00 

5 Remoções UND 500 250,00R$                                250,00R$                                 R$                250,00  R$              125.000,00 

6 Certidão de Óbito UND 500 50,00R$                                  80,00R$                                  0,01R$                                     R$                  43,34  R$                21.670,00 

7
Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido,
obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da Saúde,
para evitar aglomeração.

UND 250 330,00R$                                290,00R$                                 R$                310,00  R$                77.500,00 

688.062,20R$   

1 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m. UND 45 500,00R$                                330,00R$                                 R$                415,00  R$                18.675,00 

2 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m. UND 45 600,00R$                                500,00R$                                 R$                550,00  R$                24.750,00 

3 Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de
peso até 300 kg.

UND 160 1.520,00R$                             1.800,00R$                             1.470,00R$                              R$             1.596,67  R$              255.467,20 

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UND 250 600,00R$                                720,00R$                                 R$                660,00  R$              165.000,00 

5 Remoções UND 500 250,00R$                                250,00R$                                 R$                250,00  R$              125.000,00 

6 Certidão de Óbito UND 500 50,00R$                                  80,00R$                                  0,01R$                                     R$                  43,34  R$                21.670,00 

7
Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido,
obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da Saúde,
para evitar aglomeração.

UND 250 330,00R$                                290,00R$                                 R$                310,00  R$                77.500,00 

688.062,20R$   

MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 2949/2020 FUNPAPA- CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

ITEM FORMA DE APRESENTAÇÃO UNID QTD

EMPRESAS

 PREÇO MÉDIO 
POR ITEM  

 TOTAL PREÇO MÉDIO 
POR ITEM 

ASSESSOR/PMB/SEGEP/CGL

LOTE 01

OBS: O MAPA FOI ELABORADO CONFORME ESTABELECE A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº5/2014
-SLTI/MPOG E SUAS ALTERAÇÕES. OS PREÇOS FORAM ANALISADOS PARA COMPOSIÇÃO DO
PREÇO MÉDIO E OS ESPAÇOS DEMARCADOS AO LONGO DO MAPA TIVERAM SEUS VALORES
DESCONSIDERADOS, UMA VEZ QUE APRESENTAVA-SE EXCESSIVAMENTE ELEVADOS OU
INEXEQUÍVEIS, CONSIDERANDO OS DEMAIS PREÇOS COLETADOS. RESSALTAMOS QUE
TODAS AS PROPOSTAS ENCONTRAM-SE ANEXADAS NA INTEGRA NOS AUTOS

DANIEL SANTOS

TOTAL LOTE 01

LOTE 02

TOTAL LOTE 02



14/05/2020

PAX BRASIL SERVIÇOS E 
COMERCIO EIRELI CNPJ: 

19.328.480/0001-42

FUNERÁRIA SOCIEDADE 
JERUSALÉM

LCF DA SILVA SERVIÇOS 
FUNERÁRIOS EIRELL 

CNPJ: 13170729/0001-58

ASSISTÊNCIA PÓSTUMA 
DUARTE LTDA CNPJ: 

03.232.384.0001-66

1 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m. UND 45 500,00R$                               330,00R$                                R$                415,00  R$                18.675,00 

2 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m. UND 45 600,00R$                               500,00R$                                R$                550,00  R$                24.750,00 

3 Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de
peso até 300 kg.

UND 160 1.520,00R$                            1.800,00R$                            1.470,00R$                             R$             1.596,67  R$              255.467,20 

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UND 250 600,00R$                               720,00R$                                R$                660,00  R$              165.000,00 

5 Remoções UND 500 250,00R$                               250,00R$                                R$                250,00  R$              125.000,00 

6 Certidão de Óbito UND 500 50,00R$                                 80,00R$                                 0,01R$                                    R$                  43,34  R$                21.670,00 

7
Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido,
obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da Saúde,
para evitar aglomeração.

UND 250 330,00R$                               290,00R$                                R$                310,00  R$                77.500,00 

688.062,20R$   

1 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m. UND 45 500,00R$                               330,00R$                                R$                415,00  R$                18.675,00 

2 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m. UND 45 600,00R$                               500,00R$                                R$                550,00  R$                24.750,00 

3 Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de
peso até 300 kg.

UND 160 1.520,00R$                            1.800,00R$                            1.470,00R$                             R$             1.596,67  R$              255.467,20 

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UND 250 600,00R$                               720,00R$                                R$                660,00  R$              165.000,00 

5 Remoções UND 500 250,00R$                               250,00R$                                R$                250,00  R$              125.000,00 

6 Certidão de Óbito UND 500 50,00R$                                 80,00R$                                 0,01R$                                    R$                  43,34  R$                21.670,00 

7
Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido,
obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da Saúde,
para evitar aglomeração.

UND 250 330,00R$                               290,00R$                                R$                310,00  R$                77.500,00 

688.062,20R$   

LOTE 03

TOTAL LOTE 03

OBS: O MAPA FOI ELABORADO CONFORME ESTABELECE A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº5/2014
-SLTI/MPOG E SUAS ALTERAÇÕES. OS PREÇOS FORAM ANALISADOS PARA COMPOSIÇÃO DO
PREÇO MÉDIO E OS ESPAÇOS DEMARCADOS AO LONGO DO MAPA TIVERAM SEUS VALORES
DESCONSIDERADOS, UMA VEZ QUE APRESENTAVA-SE EXCESSIVAMENTE ELEVADOS OU
INEXEQUÍVEIS, CONSIDERANDO OS DEMAIS PREÇOS COLETADOS. RESSALTAMOS QUE
TODAS AS PROPOSTAS ENCONTRAM-SE ANEXADAS NA INTEGRA NOS AUTOS

DANIEL SANTOS
ASSESSOR/PMB/SEGEP/CGL

LOTE 04

TOTAL LOTE 04

MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 2949/2020 FUNPAPA- CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

ITEM FORMA DE APRESENTAÇÃO UNID QTD

EMPRESAS

 PREÇO MÉDIO 
POR ITEM  

 TOTAL PREÇO MÉDIO 
POR ITEM 



14/05/2020

1
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30
m.

UND 45 980,00R$            44.100,00R$                  500,00R$              R$                 22.500,00 330,00R$               R$                14.850,00 

2
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a
0,90 m.

UND 45 600,00R$            27.000,00R$                  500,00R$              R$                 22.500,00 290,00R$               R$                13.050,00 

3
Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com
limite de peso até 300 kg.

UND 160 1.520,00R$         243.200,00R$                1.800,00R$           R$               288.000,00 1.470,00R$            R$              235.200,00 

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UND 250 1.350,00R$         337.500,00R$                600,00R$              R$               150.000,00 720,00R$               R$              180.000,00 

5 Remoções UND 500 250,00R$            125.000,00R$                250,00R$              R$               125.000,00 400,00R$               R$              200.000,00 

6 Certidão de Óbito UND 500 50,00R$              25.000,00R$                  80,00R$                R$                 40.000,00 0,01R$                   R$                         5,00 

7
Serviço de Van para o acompanhamento familiar
reduzido, obedecendo Às recomendações da OMS e
Ministério da Saúde, para evitar aglomeração.

UND 250 330,00R$            82.500,00R$                  1.000,00R$           R$               250.000,00 290,00R$               R$                72.500,00 

1
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30
m.

UND 45 980,00R$            44.100,00R$                  500,00R$              R$                 22.500,00 330,00R$               R$                14.850,00 

2
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a
0,90 m.

UND 45 600,00R$            27.000,00R$                  500,00R$              R$                 22.500,00 290,00R$               R$                13.050,00 

3
Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com
limite de peso até 300 kg.

UND 160 1.520,00R$         243.200,00R$                1.800,00R$           R$               288.000,00 1.470,00R$            R$              235.200,00 

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UND 250 1.350,00R$         337.500,00R$                600,00R$              R$               150.000,00 720,00R$               R$              180.000,00 

5 Remoções UND 500 250,00R$            125.000,00R$                250,00R$              R$               125.000,00 400,00R$               R$              200.000,00 

6 Certidão de Óbito UND 500 50,00R$              25.000,00R$                  80,00R$                R$                 40.000,00 0,01R$                   R$                         5,00 

7
Serviço de Van para o acompanhamento familiar
reduzido, obedecendo Às recomendações da OMS e
Ministério da Saúde, para evitar aglomeração.

UND 250 330,00R$            82.500,00R$                  1.000,00R$           R$               250.000,00 290,00R$               R$                72.500,00 

LOTE 01

DANIEL SANTOS

OBS: O PRESENTE MAPA CONTÉM O PREÇO GLOBAL POR EMPRESA E DESTAQUE DO
MENOR PREÇO PARA OS LOTES 01 E 02.

LOTE 02

TOTAL POR EMPRESA >>> 884.300,00R$                           898.000,00R$                            715.605,00R$                            

ASSESSOR/PMB/SEGEP/CGL

715.605,00R$                            884.300,00R$                           898.000,00R$                            TOTAL POR EMPRESA >>>

MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 2949/2020 FUNPAPA- CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

ITEM FORMA DE APRESENTAÇÃO UNID QTD

EMPRESAS

PAX BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO 
EIRELI CNPJ: 19.328.480/0001-42

FUNERÁRIA SOCIEDADE JERUSALÉM
LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS 

EIRELL CNPJ: 13170729/0001-58

ASSISTÊNCIA PÓSTUMA DUARTE LTDA 
CNPJ: 03.232.384.0001-66



14/05/2020

1
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30
m.

UND 45 980,00R$             44.100,00R$                  500,00R$              R$                  22.500,00 330,00R$              R$                 14.850,00 

2
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a
0,90 m.

UND 45 600,00R$             27.000,00R$                  500,00R$              R$                  22.500,00 290,00R$              R$                 13.050,00 

3
Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com
limite de peso até 300 kg.

UND 160 1.520,00R$          243.200,00R$                1.800,00R$           R$                288.000,00 1.470,00R$           R$               235.200,00 

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UND 250 1.350,00R$          337.500,00R$                600,00R$              R$                150.000,00 720,00R$              R$               180.000,00 

5 Remoções UND 500 250,00R$             125.000,00R$                250,00R$              R$                125.000,00 400,00R$              R$               200.000,00 

6 Certidão de Óbito UND 500 50,00R$               25.000,00R$                  80,00R$                R$                  40.000,00 0,01R$                  R$                          5,00 

7
Serviço de Van para o acompanhamento familiar
reduzido, obedecendo Às recomendações da OMS e
Ministério da Saúde, para evitar aglomeração.

UND 250 330,00R$             82.500,00R$                  1.000,00R$           R$                250.000,00 290,00R$              R$                 72.500,00 

1
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30
m.

UND 45 980,00R$             44.100,00R$                  500,00R$              R$                  22.500,00 330,00R$              R$                 14.850,00 

2
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a
0,90 m.

UND 45 600,00R$             27.000,00R$                  500,00R$              R$                  22.500,00 290,00R$              R$                 13.050,00 

3
Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com
limite de peso até 300 kg.

UND 160 1.520,00R$          243.200,00R$                1.800,00R$           R$                288.000,00 1.470,00R$           R$               235.200,00 

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UND 250 1.350,00R$          337.500,00R$                600,00R$              R$                150.000,00 720,00R$              R$               180.000,00 

5 Remoções UND 500 250,00R$             125.000,00R$                250,00R$              R$                125.000,00 400,00R$              R$               200.000,00 

6 Certidão de Óbito UND 500 50,00R$               25.000,00R$                  80,00R$                R$                  40.000,00 0,01R$                  R$                          5,00 

7
Serviço de Van para o acompanhamento familiar
reduzido, obedecendo Às recomendações da OMS e
Ministério da Saúde, para evitar aglomeração.

UND 250 330,00R$             82.500,00R$                  1.000,00R$           R$                250.000,00 290,00R$              R$                 72.500,00 

DANIEL SANTOS
ASSESSOR/PMB/SEGEP/CGL

LOTE 04

TOTAL POR EMPRESA >>> 884.300,00R$                            898.000,00R$                            715.605,00R$                           

OBS: O PRESENTE MAPA CONTÉM O PREÇO GLOBAL POR EMPRESA E
DESTAQUE DO MENOR PREÇO PARA OS LOTES 03 E 04.

LOTE 03

TOTAL POR EMPRESA >>> 884.300,00R$                            898.000,00R$                            715.605,00R$                           

MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 2949/2020 FUNPAPA- CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
FUNERÁRIOS

ITEM FORMA DE APRESENTAÇÃO UNID QTD

EMPRESAS

PAX BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO 
EIRELI CNPJ: 19.328.480/0001-42

FUNERÁRIA SOCIEDADE JERUSALÉM
LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS 

EIRELL CNPJ: 13170729/0001-58

ASSISTÊNCIA PÓSTUMA DUARTE LTDA 
CNPJ: 03.232.384.0001-66



14/05/2020

TOTAL LOTE 01 688.062,20R$          TOTAL LOTE 01 715.605,00R$          

TOTAL LOTE 02 688.062,20R$          TOTAL LOTE 02 715.605,00R$          

TOTAL LOTE 03 688.062,20R$          TOTAL LOTE 03 715.605,00R$          

TOTAL LOTE 04 688.062,20R$          TOTAL LOTE 04 715.605,00R$          

VALOR GLOBAL PARA OS 04 LOTES >>> 2.752.248,80R$       VALOR GLOBAL PARA OS 04 LOTES >>> 2.862.420,00R$       

ASSESSOR/PMB/SEGEP/CGL
DANIEL SANTOS

PREÇO MÉDIO MENOR PREÇO POR EMPRESA

MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 2949/2020 FUNPAPA- CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS



 

 

FOLHA DE INSTRUÇÃO 

PROTOCOLO            
N° 2949/2020 

FUNPAPA 
FOLHA N° 

 

 

À Diretoria de Análises e Cotações/CGL 

 

Certificamos que recebemos orientação para realização da pesquisa 

mercadológica do processo em tela no dia 06/05/2020. 

Considerando se tratar de uma aquisição emergencial, inclusive com “chamamento 

público” (CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2020 - FUNPAPA, constante no site da 

Prefeitura), procedemos à pesquisa de mercado na internet, em Atas de Registro de 

Preços (na plataforma do Banco de Preços e do Painel de Preços) e junto às empresas. 

Dessa forma, entramos em contato com diversas empresas (conforme 

comprovantes em anexo), dentre as quais 04 (quatro) nos enviaram orçamento: PAX 

BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI; FUNERÁRIA SOCIEDADE JERUSALÉM 

LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS EIRELI; ASSISTÊNCIA PÓSTUMA DUARTE 

LTDA e RECANTO DA SAUDEDE – CEMITÉRIO PARQUE. Informamos ainda que, a 

empresa FUNERÁRIA SOCIEDADE JERUSALÉM LCF DA SILVA SERVIÇOS 

FUNERÁRIOS EIRELI, apesar de ter mandado orçamento apenas para o lote 3 (três), a 

mesma informou  que os valores servem para todos lotes desta demanda, conforme 

documento anexado. 

         Informamos também que a proposta da empresa RECANTO DA SAUDADE não 

fez jus à composição do mapa, pois não fora suficiente para compor nenhum lote desta 

cotação. As demais empresas até a presente data não se manifestaram. 

Informamos que não fora possível encontrar Atas vigentes que atendessem aos 

descritivos do serviço em questão e nem preços de internet. 

Dessa forma, após a coleta de preços e de ordem da Dir. de Análise e 

Cotações/CGL, elaboramos 02 (dois) mapas comparativos de preços para cada lote, 

considerando termos apenas orçamentos de empresas, a saber: 

1. Mapa completo com análise de preços (exclusão dos preços 

excessivamente elevados ou inexequíveis), conforme Instrução Normativa nº 

5/2014 -SLTI/MPOG e suas alterações; e 



2. Mapa com todos os preços coletados junto a fornecedores e marcação do 

menor valor apresentado para o serviço. 

Informamos que todas as propostas encontram-se anexadas na integra nos autos. 

 

 

Assim sendo, e após análise da Gerência de Cotação/CGL e dessa diretoria, 

encaminhamos os autos para conhecimento e providências que julgarem necessárias. 

 

Belém, 14 de Maio de 2020. 

 

Atenciosamente, 

 

Daniel Santos 
Assessor Superior 
CGL/SEGEP/PMB 
 

Ciente, 

 

 
Paula Nascimento 
Gerente de Cotação 
CPL/SEGEP/PMB 

  
 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO  
GERAL DO PLANEJAMENTO E GESTAO SEGEP 

 

CONSULTA DE FORNECEDORES 
PESQUISA DE MERCADO CGL 

 

PROCESSO N.º 2949/2020                                                                                                    

 

Informo que, no dia 06/05/2020 fora solicitado que este servidor entrasse em contato com 

empresas para solicitação de propostas referentes ao processo em tela, o qual tem por objeto 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

FUNERÁRIOS – FUNPAPA. 

Dessa forma certifico que as seguintes empresas foram contatadas por telefone e 

posteriormente fora encaminhado e-mail com as informações necessárias para elaboração da 

proposta: 

Empresa E-mail 

1. PAZ NA ETERNIDADE pznaeternidade@hotmail.com 

2. FUNERÁRIA JERUSALÉM klissiamirandamendes@gmail.com 

3. RECANTO DA PAZ recantodapaz.belem@outlook.com 

4. FUNERÁRIA DUARTE cj.duarte@ig.com.br 

5. FUNERÁRIA NAZARÉ funerarianazare@gmail.com 

6. GOOD PAX contato@goodpax.com.br 

7. RECANTO DA SAUDADES rubemohana@recantodasaudade.com.br 

8. FUNERÁRIA PAX BRASIL pax_brasil@outlook.com  

 

Das empresas listada, somente 04 nos enviaram orçamento, a saber: FUNERÁRIA 

JERUSALÉM, FUNERÁRIA DUARTE, FUNERÁRIA PAX BRASIL e RECANTO DA SAUDADE. 

À vista das propostas solicitadas, junto aos autos a presente certificação constatada o 

contato com as empresas. 

Belém/PA, 14  de Maio de 2020. 

 

_________________________________________ 
MARCUS VINICIUS 

ASSESSOR SUPERIOR 
CGL/SEGEP/PMB 

 

Av. Governador José Malcher, nº 2110.   Bairro São Brás  CEP: 66060-232. Belém-Pará. 
Fone: (91) 3202-9903 - E-mail:  gab.segep@gmail.com / oficiosegep@gmail.com  

 

mailto:pax_brasil@outlook.com
mailto:oficiosegep@gmail.com


 

ANEXO DA 
PESQUISA 

 



 
SEGEP 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL 
DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

 

 
PROCESSO: 2949/2020 - FUNPAPA                                                            Belém, 06 de Maio de 2020. 

  

       A presente solicitação tem por finalidade a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, objetivando fortalecer 
os procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 no Município de 
Belém, conforme os prazos, especificações e quantitativos discriminados neste documento. 

CONDIÇÕES GERAIS PARA ACEITAÇÃO DA COTAÇÃO 

   1 A proposta tem que ser enviada no papel timbrado da empresa 

   2 A proposta tem que ser assinada 

   3 
Informar os valores Unitários e Totais de cada item e valor global, já estando 
inclusos todos os impostos, taxas, fretes e outras despesas incidentes; 

   4 Informar validade da Proposta não inferior a 120 (cento e vinte) dias. 
   5 Aceitar pagamento por empenho 
   6 Informar se tem a pronta entrega  
   7 Informar se possui estoque 

 
 

 

LOTE 02 

ITEM DESCRIÇÃO 
Qtd 

Estimada 
VALOR 

UNITÁRIO VALOR TOTAL 

LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO 
Qtd 

Estimada 
VALOR 

UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 
1 m a 1,30 m. 

 
45 

  

02 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 
0,50 m a 0,90 m. 

 
45 

  

03 
Urna Mortuária especial com visor tamanho 
2,10 m com limite de peso até 300 kg. 

160 
  

04 
Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 
1,90 m. 

250 
  

05 Remoções 500   

06 Certidão de Óbito 500   

07 

Serviço de Van para o acompanhamento 
familiar reduzido, obedecendo Às 
recomendações da OMS e Ministério da 
Saúde, para evitar aglomeração. 

250 

  

TOTAL  



 
SEGEP 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL 
DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

 

 

08 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 
1 m a 1,30 m. 

 
45 

  

09 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 
0,50 m a 0,90 m. 

 
45 

  

10 
Urna Mortuária especial com visor tamanho 
2,10 m com limite de peso até 300 kg. 

160 
  

11 
Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 
1,90 m. 

250 
  

12 Remoções 500   

13 Certidão de Óbito 500   

14 

Serviço de Van para o acompanhamento 
familiar reduzido, obedecendo Às 
recomendações da OMS e Ministério da 
Saúde, para evitar aglomeração. 

250 

  

TOTAL  

 

LOTE 03 

ITEM DESCRIÇÃO 
Qtd 

Estimada 
VALOR 

UNITÁRIO VALOR TOTAL 

15 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 
1 m a 1,30 m. 

 
45 

  

16 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 
0,50 m a 0,90 m. 

 
45 

  

17 
Urna Mortuária especial com visor tamanho 
2,10 m com limite de peso até 300 kg. 

160 
  

18 
Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 
1,90 m. 

250 
  

19 Remoções 500   

20 Certidão de Óbito 500   

21 

Serviço de Van para o acompanhamento 
familiar reduzido, obedecendo Às 
recomendações da OMS e Ministério da 
Saúde, para evitar aglomeração. 

250 

  

TOTAL  

   

LOTE 04 

ITEM DESCRIÇÃO 
Qtd 

Estimada 
VALOR 

UNITÁRIO VALOR TOTAL 

22 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 
1 m a 1,30 m. 

 
45 

  



 
SEGEP 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL 
DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

 

 

23 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 
0,50 m a 0,90 m. 

 
45 

  

24 
Urna Mortuária especial com visor tamanho 
2,10 m com limite de peso até 300 kg. 

160 
  

25 
Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 
1,90 m. 

250 
  

26 Remoções 500   

27 Certidão de Óbito 500   

28 

Serviço de Van para o acompanhamento 
familiar reduzido, obedecendo Às 
recomendações da OMS e Ministério da 
Saúde, para evitar aglomeração. 

250 

  

TOTAL  

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Daniel Santos / Marcus Vinicius 

ASSESSORIA - CGL/SEGEP/PMB 

Fones: 99170-0537 - 98828-7788 

E-mails Funcionais: 

gec.cotacao5@gmail.com 

covidpmb2020@gmail.com 

mailto:gec.cotacao5@gmail.com
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Funerários
11 mensagens

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 15:51
Para: rubemohana@recantodasaudade.com.br

Rubem, boa tarde!

Conforme conversamos, solicito  com urgência proposta de orçamento dos serviços em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius / Daniel Santos
CGL/SEGEP/PMB
91- 99809-8588 / 99170-0537

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 16:13
Para: recantodapaz.belem@outlook.com

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 8 de mai. de 2020 às 15:51
Subject: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Funerários
To: <rubemohana@recantodasaudade.com.br>

Sr. Walter Oliveira, boa tarde!

Solicito  com urgência proposta de orçamento dos serviços em anexo.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 17:19
Para: klissiamirandamendes@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 8 de mai. de 2020 às 15:51
Subject: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Funerários
To: <rubemohana@recantodasaudade.com.br>

Klissia, boa tarde!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
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190K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 17:22
Para: paznaeternidade@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 8 de mai. de 2020 às 15:51
Subject: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Funerários
To: <rubemohana@recantodasaudade.com.br>

Bruno, boa tarde!

 Solicito  com urgência proposta de orçamento dos serviços em anexo.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 17:23
Para: cj.duarte@ig.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 8 de mai. de 2020 às 15:51
Subject: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Funerários
To: <rubemohana@recantodasaudade.com.br>

Sr. Carlos, boa tarde!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 17:28
Para: funerarianazare@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 8 de mai. de 2020 às 15:51
Subject: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Funerários
To: <rubemohana@recantodasaudade.com.br>

Idelvan, boa tarde!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 11 de maio de 2020 09:58
Para: primma@uol.com.br

mailto:covidpmb2020@gmail.com
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Bom dia!

Solicito  com urgência proposta de orçamento dos serviços em anexo.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K

Rubem Ohana Neto <rubemohana@recantodasaudade.com.br> 12 de maio de 2020 13:07
Para: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Em resposta ao ofício  PROCESSO: 2949/2020 - FUNPAPA , informamos que o Recanto da Saudade irá cumprir
o valor da tabela (imposta?), porém, dependendo da demanda solicitada, não temos como garantir a realização
de todos os serviços, visto que dependemos de demais fatores que regem a prestação dos mesmos, de forma
segura e eficiente, dentre eles estoque de urnas mortuárias, mão de obra, epi's, etc...

Atenciosamente,

---

Rubem Ohana Neto
Telefone: +55 91   3266-0022
Telefone: +55 91 98118-5039
E-mail: rubemohana@hotmail.com
E-mail: rubemohana@recantodasaudade.com.br 
Linkedin: br.linkedin.com/in/rubemohananeto/
Skype: rubem.ohana.neto
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K

Recanto - Serv. Funerario 2020.pdf
144K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 12 de maio de 2020 14:35
Para: DANIEL SANTOS <gec.cotacao6@gmail.com>

Segue proposta do Recanto da Saudades processo n° 2949/2020
Abraços
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K

Recanto - Serv. Funerario 2020.pdf
144K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 13 de maio de 2020 17:28
Para: paznaeternidade@hotmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 8 de mai. de 2020 às 15:51
Subject: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Funerários
To: <rubemohana@recantodasaudade.com.br>
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Bruno, boa tarde!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 13 de maio de 2020 17:48
Para: cj.duarte@ig.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 8 de mai. de 2020 às 15:51
Subject: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Funerários
To: <rubemohana@recantodasaudade.com.br>

Sr. Carlos, boa tarde!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços Funerários
1 mensagem

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 7 de maio de 2020 16:20
Para: paznaeternidade@gmail.com

Boa tarde, Bruno!

Conforme conversamos, solicito com urgência proposta de orçamento dos serviços em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo  retorno.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius / Yan Seabra
CGL/SEGEP/PMB
91-98828-7788 / 99170-0537

PEDIDO PROCESSO - EMPRESA FUNERARIA.doc
178K

https://mail.google.com/mail/u/3?ui=2&ik=7567463670&view=att&th=171f094c9b49e9fb&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k9x5la850&safe=1&zw


14/05/2020 Gmail - Contratação de Empresas Especializadas para a Prestação de Serviços Funerários

https://mail.google.com/mail/u/3?ik=7567463670&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar7134085065133273335&simpl=msg-a%3Ar-8122… 1/1

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Contratação de Empresas Especializadas para a Prestação de Serviços
Funerários
1 mensagem

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 7 de maio de 2020 17:24
Para: cj.duarte@ig.com.br

Sr. Carlos Lima, boa tarde!

Conforme conversamos, solicito com urgência proposta de orçamento dos serviços em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo  retorno.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius / Yan Seabra
CGL/SEGEP/PMB
91-98828-7788 / 99170-0537

PEDIDO DE ORÇAÇAMETO FUNENÁRIA (1) (1).doc
179K
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Contratação de Empresas Especializada para Prestação de Serviços Funerários
2 mensagens

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 7 de maio de 2020 16:32
Para: klissiamirandamendes@gmail.com

Boa tarde, Klissia!

Conforme conversamos, solicito com urgência proposta de orçamento dos serviços em ane
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo  retorno.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius / Yan Seabra
CGL/SEGEP/PMB
91-98828-7788 / 99170-0537

PEDIDO DE ORÇAÇAMETO FUNENÁRIA (1).doc
179K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 7 de maio de 2020 17:08
Para: recantodapaz.belem@outlook.com

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: qui., 7 de mai. de 2020 às 16:32
Subject: Contratação de Empresas Especializada para Prestação de Serviços Funerários
To: <klissiamirandamendes@gmail.com>

Boa tarde, Alessandra
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO DE ORÇAÇAMETO FUNENÁRIA (1).doc
179K
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Funerária Jerusalém
3 mensagens

klissia mendes <klissiamirandamendes@gmail.com> 12 de maio de 2020 17:19
Para: covidpmb2020@gmail.com

Digitalização 12 de mai de 2020 (3).pdf
561K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 12 de maio de 2020 17:21
Para: DANIEL SANTOS <gec.cotacao6@gmail.com>

Segue proposta de Funerária 
Abraços
---------- Forwarded message ---------
De: klissia mendes <klissiamirandamendes@gmail.com>
Date: ter., 12 de mai. de 2020 às 17:19
Subject: Funerária Jerusalém
To: <covidpmb2020@gmail.com>

Digitalização 12 de mai de 2020 (3).pdf
561K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 13 de maio de 2020 08:37
Para: DANIEL SANTOS <gec.cotacao6@gmail.com>

RECEBIDO!

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Funerários
1 mensagem

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 15:44
Para: contato@goodpax.com.br

Boa tarde!

Solicito com urgência, orçamento dos serviços em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.

Atenciosamente,

Daniel Santos / Marcus Vinicius
CGL/SEGEP/PMB
91- 99809-8588 / 99170-0537

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Contratação de empresas Especializadas para Prestação de Serviços Funerários
2 mensagens

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 08:41
Para: funerarianazare@gmail.com

Sr. Idelvan, bom dia!
Solicito com urgência proposta de orçamento dos serviços em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo  retorno.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius / Yan Seabra
CGL/SEGEP/PMB
91-98828-7788 / 99170-0537

PEDIDO DE ORÇAÇAMETO FUNENÁRIA (1) (1) (1).doc
179K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 14:59
Para: rubemohana@recantodasaudade.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 8 de mai. de 2020 às 08:41
Subject: Contratação de empresas Especializadas para Prestação de Serviços Funerários
To: <funerarianazare@gmail.com>

Sr. Rubem, boa tarde!

Conforme conversamos solicito com urgência proposta de orçamento dos serviços em anexo.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Contratação de Empresas Especializadas para Prestação de Serviços Funerários
1 mensagem

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 7 de maio de 2020 16:01
Para: rafaelnewlife35@gmail.com

Rafael, boa tarde!

Conforme conversamos, solicito com urgência proposta de orçamento dos serviços em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo  retorno.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius / Yan Seabra
CGL/SEGEP/PMB
91-98828-7788 / 99170-0537

PEDIDO PROCESSO - EMPRESA FUNERARIA.doc
178K
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Contratação de Empresas Especializadas para Prestação de Serviços Funerários
1 mensagem

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 7 de maio de 2020 16:01
Para: rafaelnewlife35@gmail.com

Rafael, boa tarde!

Conforme conversamos, solicito com urgência proposta de orçamento dos serviços em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo  retorno.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius / Yan Seabra
CGL/SEGEP/PMB
91-98828-7788 / 99170-0537
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Documentos
2 mensagens

ELIECIO FERREIRA DE LIMA PAX BRASIL <pax_brasil@outlook.com> 11 de maio de 2020 11:14
Para: "covidpmb2020@gmail.com" <covidpmb2020@gmail.com>

Segue em anexo os documentos 

Livre de vírus. www.avast.com.

21 anexos

Alteração 1.pdf
256K

Alteração 2.pdf
214K

Balanço - 2018 - Pax Brasil.pdf
479K

Certidão Conjunto - Validade - 31-08-2020.pdf
62K

Certidão de Falencia.pdf
137K

Certidão de Regularidade Profissional.pdf
59K

Certidão do Bombeiro.pdf
1324K

Certidão FGTS - Validade - 16-07-2020.pdf
69K

Certidão ISS - Validade - 05-09-2020.pdf
180K

Certidão SEFA - Validade 31-08-2020.pdf
73K

Certidão SICAF - Situação.pdf
74K

certidao trabalhista 2020.pdf
85K

CNPJ - Pax.pdf
75K

consultarCRC.pdf
71K

consultarOcorrenciasFornecedor (1).pdf
70K

consultarOcorrenciasFornecedor.pdf
70K

Contrato Social - Pax Brasil.pdf
2678K

Documento Eliécio.pdf
625K
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FIC.pdf
126K

Quadro Societário - Pax.pdf
18K

TLPL - Alvará 2020-2021.pdf
169K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 11 de maio de 2020 11:24
Para: gec.cotacao6@gmail.com

Os documentos?
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Re: Fwd: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços
Funerários - FUNERÁRIA DUARTE
3 mensagens

cj.duarte@ig.com.br <cj.duarte@ig.com.br> 13 de maio de 2020 23:18
Para: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

SEGUE ANEXO PROPOSTA DE ORÇAMENTO DE SERVIÇOS.

ATT.,

FUNERÁRIA DUARTE
CARLOS LIMA.

Em Qua, Mai 13, 2020 às 17:49, COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> escreveu:

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 8 de mai. de 2020 às 15:51
Subject: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços
Funerários
To: <rubemohana@recantodasaudade.com.br>

Sr. Carlos, boa tarde!

Conforme conversamos, solicito  com urgência proposta de orçamento dos serviços
em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius / Daniel Santos
CGL/SEGEP/PMB
91- 99809-8588 / 99170-0537

PROPOSTA ORÇAMENTO FUNERÁRIA DUARTE.pdf
1692K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 14 de maio de 2020 08:05
Para: cj.duarte@ig.com.br

RECEBIDO, MUITO OBRIGADO!

ATT,

DANIEL SANTOS 
ASSESSOR

mailto:covidpmb2020@gmail.com
mailto:covidpmb2020@gmail.com
mailto:rubemohana@recantodasaudade.com.br
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[Texto das mensagens anteriores oculto]

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 14 de maio de 2020 08:08
Para: DANIEL SANTOS <gec.cotacao6@gmail.com>

Bom dia, Daniel!

Segue proposta do processo n° 2949/2020 - Urnas Funerárias.
Abraços
Marcus
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PROPOSTA ORÇAMENTO FUNERÁRIA DUARTE.pdf
1692K
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Belem 12/05/2020 
 

ASSUNTO: COTAÇÃO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS 
 
 

Nº item      Item        Quantidade Valor Unitário Valor total 
                 

  Serviço funerário de remoção de corpo    
  do local da morte (na região           

01 
 metropolitana de Belém) até o 

200 R$ 1.371,00 R$ 274.200,00  cemitério, também localizado na 
  região metropolitana de Belém,    
  registro de óbito com a respectiva    
  Certidão de óbito.           
        

  Urna funerária padrão com visor, de    
  1,80x0,60x0,31 de área interna,    
  estrutura de madeira, estilo sextavada,    
  devidamente montada e ornamentada,    

02 
 com alças duras, quatro chavestes, 

200 R$ 900,00 R$ 180.000,00  acabamento externo em verniz 
  brilhante, incluindo o véu, podendo    
                

  ser. requisitado urna para crianças ou     
  urnas maiores que as convencionais,    
              

  seguindo as especificações técnicas    
                

  supramencionadas.           
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Av. Governador José Malcher,1872 - ( (91) 3266-0022 e 3246-6600   
E-mail: atendimento@recantodasaudade.com.br- www.recantodasaudade.com.br 

CEP: 66060-230 - Belém - Pará – Brasil 
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FUNERÁRIA SOCIEDADE JERUSALÉM. 
LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS EIRELL 

CNPJ: 13170729/0001-58 

RUA MUNDURUCUS, Nº 4476- GUAMÁ / BELÉM- PA. 

TEL: 3087-3162 / 3259-5430 

PROPOSTA 

PROCESSO Nº 2949/2020 - FUNPAPA. 

LOTE 03 

ITEM DESCRIÇÃO Qtd VALOR VALOR 
Estimada UNITÁRIO TOTAL 

15 Urna Mortuária Infantil com visor no R$500,00 R$22.500,00 
tamanho 1 m a 1,30 m. 45 

Urna Mortuária Infantil com visor no 
R$500,00 R$22.500,00 

16 tamanho 0,50 m a 0,90 m. 45 

Urna Mortuária especial com visor 
17 tamanho 2, 10 m com limite de peso até 160 R$1.800,00 R$288.000,00 

300 kg. 

18 
Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 
1,90m. 

250 R$600,00 R$150.000,00 

19 Remoções 500 R$250,00 R$125.000,00 

20 Certidão de Óbito 500 R$80,00 R$40.000,00 

Serviço de Van para o acompanhamen_to R$1.000,00 R$250.000,00 

21 
familiar reduzido, obedecendo As 250 
recomendações da OMS e Ministério da 
Saúde, para evitar aglomeração. 

TOTAL R$898.000,00 

Validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias. 

Declaramos que temos estoque a pronta entrega. 



Neste momento de PANDEMIA pela COVID-19, ressaltamos que 

estão proibidos os velórios, bem como, urnas com visor e 

transporte de pessoas para os sepultamentos, pois os cemitérios 

estão permitindo a entrada de apenas OS (cinco) pessoas por 
sepultamento. 

Belém, 11 de maio de 2020. 



Neste momento de PANDEMIA pela COVID-19, ressaltamos que estão 

proibidos os velórios, bem como, urnas com visor e transporte de pessoas 

para os sepultamentos, pois os cemitérios estão permitindo a entrada de 

apenas 05 (Cinco) pessoas por sepultamento. 

Esta cotação vale, também, para os outros lotes do processo. Visto que os 

itens e quantidades são os mesmos. 

Belém, 11 de Maio de 2020. 
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Assunto Re: Processo de n° 2949/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FUNERÁRIOS

De CPL FUNPAPA <cpl.funpapa@gmail.com>
Para <gerenciadeinstrucaocgl@segep.pmb.pa.gov.br>
Data 2020-06-02 12:16

10. TERMO DE REFERENCIA FINAL. APROVADO PELA SEGEP.docx (~68 KB)

Prezados,

Considerando que não houve mudança técnicas dos serviços, nem supressão de qualquer informação importante,
mas correção de palavras equivocadas e rearranjo da ordem de algumas disposições, não vemos óbice ao
andamento dos autos com o Termo de Referência modificado, conforme solicitações acima.

Em tempo, fizemos aqui os rearranjos indicados e segue documento final.
Mantém-se a aprovação do documento. 

Cordialmente,

Em ter., 2 de jun. de 2020 às 11:42, <gerenciadeinstrucaocgl@segep.pmb.pa.gov.br> escreveu:

Prezados, bom dia!

 

Informo que o Processo de n°  2949/2020 - FUNPAPA, fora analisado por esta Instrução, sendo assim, verificamos agumas
inconsistências, as quais SUGERIMOS que, as em vermelho sejam retiradas e as em azul sejam acrescentadas, conforme
consta no Termo de Referência e abaixo, in verbis:

 

OBJETO

O presente Termo de Referência tem por finalidade a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da Pandemia
causada pelo COVID-19 no Município de Belém, conforme os prazos, especificações e quantitativos discriminados neste
Termo de Referência Simplificado (T.R.S.), observando às recomendações do Decreto Municipal 95.955/2020 e suas
alterações , conforme os prazos e condições constantes neste instrumento.

 

JUSTIFICATIVA

Justifica-se o atendimento deste processo licitatório na modalidade PREGÃO, na sua forma ELETRÔNICA, consoante Lei n°
10.520/02, Decreto Federal n° 10.024/19, Lei n° 13.979/2020 e MPV 961/2020, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE ITEM,
sob regime de execução indireta "empreitada por preço unitário", a fim de suprir as necessidades da FUNPAPA/PMB.

Dessa forma, insta esclarecer que, a transmissão do coronavírus no Brasil já foi considerada comunitária, conforme Portaria do
Ministério da Saúde de n° 454/2020, com possibilidade de aumento e agravamento de casos. O enfrentamento de uma
epidemia requer a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços funerários para o devido
sepultamento dos falecidos de COVID-19.

Nesse sentido, a necessidade da contratação pública se fundamenta em critérios técnicos tomando por base a doença e
transmissão do vírus, assim como as projeções do seu comportamento, além das orientações dos órgãos oficiais de saúde,
especialmente quanto aos serviços funerários. Neste sentido é necessária a contratação pública para o enfrentamento da
transmissão comunitária do vírus em conformidade com a lei 13.979 de 6 de fevereiro de 2020.

Justifica-se esta CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL com enquadramento legal na Lei 13.979/2020, por se tratar de contratação
destinada a contratação de serviços funerários, a fim de suprir as necessidades da FUNPAPA/PMB nas medidas de
enfrentamento à Pandemia do COVID-19.

Deste modo, esta contratação se torna essencial para a assistência social, pois objetiva equipar e garantir o atendimento à
população em situação de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência e que não podem arcar com os custos de sepultamento de
seus parentes vítimas da Pandemia.

Assim sendo, os serviços mencionados são indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade de
baixa renda, pois, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde e a segurança da população em geral,
inclusive com a possibilidade do aumento da propagação da COVID – 19 no Município de Belém.

[...]
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No momento de negociação de preços, as participantes que apresentarem propostas com valores acima dos preços de
serviços (unitários e/ou global) da menor proposta não aceitarem reduzir seus valores de modo a garantir a homogeneidade de
preços pelos serviços a serem contratados, compatíveis com a pesquisa de mercado, hipótese em que somente uma ou duas
empresas poderão ser contempladas com dois ou mais lotes, sendo que a mesma empresa deverá cotar os mesmos preços
unitários para todos os lotes, caso opte pela participação na totalidade dos serviços contemplados no termo de referência.

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O objeto desta contratação deverá observar rigorosamente as especificações técnicas constantes no Anexo A do presente TR
e tópico 8 CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O objeto desta aquisição deverá observar rigorosamente as especificações técnicas constantes no item
01 deste TR e no Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19,
emitido pelo Ministério da Saúde, de modo a esclarecer a qualidade e a forma dos serviços a serem
prestados.

O Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19, emitido pelo Ministério
da Saúde pode ser obtido pelo site a seguir, mas a contratada deverá obedecer sempre a versão mais
atual emitida: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-
25mar20-rev5.pdf.

A realização dos serviços deverá ser de acordo com as normas de referência técnica da ANVISA e
somente quando solicitado pela FUNPAPA, e de acordo com as condições de referências técnicas
para o funcionamento de estabelecimentos funerários e congêneres da ANVISA,;

O(s) REGISTRO(S) DE CERTIDAO (ÕES) DE ÓBITO refere-se a declaração feita em cartório oficial de
registro civil da circunscrição local, lavrada à vista do atestado médico, se houver, ou em caso contrário
mediante declaração de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado a morte;

Na execução dos serviços funerários deverá ser garantida a disponibilização de VAN PARA
ACOMPANHANTE, somente quando solicitado pela FUNPAPA, desde que obedecidas as
formalidades e cautelas legais estabelecidas pela OMS e pelo MS, com motorista e dotado de todos os
itens de segurança dispostos na Lei de Trânsito brasileira;

O início da prestação dos serviços deverá ocorrer sempre que a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE, inclusive aos
sábados, domingos e feriados, onde será informado o local de remoção do corpo e da realização do sepultamento, o serviço
deverá ser executado no prazo máximo de 04 (quatro) horas, contados a partir do recebimento da solicitação pelo
CONTRATANTE, podendo ser realizado na região metropolitana de Belém.

 

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS BENS

Trata-se de serviço bem comum a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica, com
fulcro no 4º- G da Lei nº 13.979/2020.

 

ESTIMATIVA DE CUSTO/DOTAÇÃO

A estimativa de custo para a contratação aquisição do objeto do presente TR será realizada após a ampla consulta/pesquisa no
mercado do valor dos itens a serem licitados, devendo obrigatoriamente ser elaborada, com base na IN nº 05/2014 -
SLTI/MPOG e suas alterações e a Lei 13.979/2020 e suas alterações, a fim de permitir a indicação dos recursos orçamentários
em dotação correta e suficiente para a presente contratação aquisição.

 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

A proponente deverá na ocasião da apresentação da proposta:

Apresentar proposta de preços e documentações de forma clara e detalhada, citando especificação, fabricante, país de
procedência e outras características que permitam identificá-los, anexando-se, inclusive, quando possível, prospectos em
Português, sem referência às expressões "similar", de acordo com os requisitos indicados neste TR;

Indicar o valor unitário e total de cada item e o valor total de cada lote que a proponente se propõe a fornecer, em algarismo e
por extenso, já incluídas, discriminadamente, todas e quaisquer despesas tais como frete, taxas e impostos, inclusive o
desembaraço alfandegário, dentre outras, observadas as isenções previstas na legislação, com cotações em moeda corrente
nacional;

Indicar na proposta que os preços unitários do objeto ofertados na licitação serão fixos e irreajustáveis;

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
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Indicar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) dias contados da data de sua
apresentação;

Apresentar na proposta validade dos serviços produtos, não podendo ser inferior a 12 (doze) meses a contar da data de
entrega no órgão solicitante;

Os itens que porventura, sejam prestados e/ou doados pelo participante deste Chamamento Público,
deverão observar todas as regras e disposições contidas neste TRS;

Ressalte-se que para fins de julgamento e escolha da proposta mais vantajosa, à Administração
Pública, será considerado o MENOR PREÇO POR LOTE ofertado pelo participante,
independentemente da quantidade dos itens, que pelo mesmo sejam doados;

Os itens doados pelo participante serão objeto de Formalização de Termo de Doação, a ser assinado
entre as partes interessadas, devendo conter informações quanto aos valores da doação, direitos do
doador e donatário, bem como, conferirá à Administração os direitos patrimoniais e autorização para
utilizá-los livremente, segundo às finalidades deste Chamamento Público;

A garantia prevista para o item diz respeito à solução de problemas no que tange a qualquer problema apresentado e, terá
início a partir da data do recebimento definitivo, sem ônus adicional para a FUNPAPA/PMB;

 

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O objeto desta contratação deverá observar rigorosamente as especificações técnicas constantes neste TR e no Guia para
o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19, emitido pelo Ministério da Saúde, de modo a esclarecer a
qualidade e a forma dos serviços a serem prestados.

O Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19, emitido pelo Ministério da Saúde pode ser
obtido pelo site a seguir, mas a contratada deverá obedecer sempre a versão mais atual emitida:
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf.

A realização dos serviços deverá ser de acordo com as normas de referência técnica da ANVISA e somente quando
solicitado pela FUNPAPA, e de acordo com as condições de referências técnicas para o funcionamento de
estabelecimentos funerários e congêneres da ANVISA,;

O(s) REGISTRO(S) DE CERTIDAO (ÕES) DE ÓBITO refere-se a declaração feita em cartório oficial de registro civil da
circunscrição local, lavrada à vista do atestado médico, se houver, ou em caso contrário mediante declaração de duas pessoas
qualificadas que tiverem presenciado a morte;

Na execução dos serviços funerários deverá ser garantida a disponibilização de VAN PARA ACOMPANHANTE, somente
quando solicitado pela FUNPAPA, desde que obedecidas as formalidades e cautelas legais estabelecidas pela OMS e pelo
MS, com motorista e dotado de todos os itens de segurança dispostos na Lei de Trânsito brasileira;

O início da prestação dos serviços deverá ocorrer sempre que a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE, inclusive aos
sábados, domingos e feriados, onde será informado o local de remoção do corpo e da realização do sepultamento, o serviço
deverá ser executado no prazo máximo de 04 (quatro) horas, contados a partir do recebimento da solicitação pelo
CONTRATANTE, podendo ser realizado na região metropolitana de Belém.

 

PRAZO, LOCAL E CONDIÇÃO DE ENTREGA

Os serviços deverão ser prestados no prazo máximo de 04 (quatro horas) após o recebimento da nota de empenho e de
acordo com a solicitação formal do órgão, a ser prestado na Região Metropolitana de Belém, para efetivar a prestação
respectiva, quando então apresentará a nota fiscal correspondente que, depois de conferida e atestada, será paga em até 10
(dez) dias após sua apresentação.

A critério da CONTRATANTE poderá ser modificado o local de entrega, para outro endereço no Município de Belém, sem
qualquer tipo de ônus adicionais;

O recebimento e a aceitação dos serviços estarão condicionados após avaliação pelo responsável técnico da FUNPAPA, sendo
atestados, mediante avaliação técnica favorável;

A aceitação do objeto está condicionada ao atendimento das especificações mínimas constantes neste TR;

Os itens que compõem cada lote deverão ser novos e de primeiro uso e que estejam na linha de produção atual do fabricante
e, em perfeitas condições de uso, nos termos da legislação vigente;

Todas as despesas com transportes correrão por conta da contratada.

Não serão aceitos serviços diferentes dos especificados neste TR;

Caso, durante o prazo de garantia, seja constatado quaisquer defeitos ou divergências nas características dos serviços, o
Contratante, comunicará o fato, por escrito, ao Fornecedor, sendo de até 48 (quarenta e oito) horas o prazo para correção
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dos defeitos e/ou troca dos serviços, contadas a partir da solicitação efetuada, sem qualquer ônus à Administração Pública.

 

DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

São responsabilidades da CONTRATADA:

Responsabilizar-se pela(s) garantia(s) do(s) produto(s) e serviço(s), objeto da licitação Chamamento Público, dentro dos
padrões de certificação de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor;

 

DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

São obrigações da FUNPAPA/PMB:

[...]

Rejeitar o objeto cuja especificação não atenda aos requisitos mínimos constantes neste Termo de Referência Simplificado;

Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio de representante devidamente designado na qualidade de
fiscal do contrato, nos termos do artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93;

Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) / Fatura(s) da CONTRATADA, após a efetiva entrega dos serviços produtos
e emissão dos Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo, conforme prazo estabelecido neste TRS;

 

DAS CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO

[...]

O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias subsequentes à entrega definitiva dos itens, mediante a apresentação da
Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor competente, após conferência das quantidades e da qualidade
do mesmo.

O pagamento poderá ser antecipado, mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal), bem como comprovação da
execução de parte ou etapa do objeto ora contratado, nos termos do que dispõe o art. 1º, inciso II da Medida Provisória
nº. 961, de 6 de maio de 2020 e o art. 15 da Lei nº 8.666/93.

Os pagamentos devidos serão efetuados pela Fundação Papa João XXIII, após a execução dos serviços, mediante crédito em
conta corrente, na agência a ser indicada pela contratada, em até 10 (dez) dias, contados do ingresso do documento de
cobrança, devidamente atestada e visada pelo setor competente.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, conforme o caso:

O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá
a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

 

VIGÊNCIA DO CONTRATO

A vigência da (s) contratação (ões) firmada(s) será estabelecida por 6 (seis) meses, conforme a especificidade das aquisições
e a necessidade de atendimento da garantia dos serviços contratados produtos adquiridos, consoante está disposto na Lei
13.979/2020.

 

INCLUSÃO DO ANEXO A, o qual estava presente no item 01

 

À vista disso, solicitamos aprovação do Órgão quanto as sugestões supracitadas, que dada a urgência do processo,
concedemos prazo de 1 (uma) hora para resposta.

 

Cordialmente,

Gerson Augusto

Gerente de Instrução Processual - CGL/SEGEP/PMB
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-- 
Yuri Palmeira / Nilson Reis 
CPL/FUNPAPA
END.: Av. Rômulo Maiorana, nº 1018 - Belém / PA
CGC: 05.065.644/0001-81
FONE: (91) 9 8432.8174
E-mail: cpl.funpapa@gmail.com 

mailto:cpl.funpapa@gmail.com


 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 OBJETO 
 
1.1 O presente Termo de Referência tem por finalidade a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, objetivando fortalecer 
os procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 no Município de 
Belém, conforme os prazos, especificações e quantitativos discriminados neste Termo de 
Referência, conforme os prazos e condições constantes neste instrumento. 
 
2 JUSTIFICATIVA 
 
2.1 Justifica-se o atendimento deste processo licitatório na modalidade PREGÃO, na sua 
forma ELETRÔNICA, consoante Lei n° 10.520/02, Decreto Federal n° 10.024/19, Lei n° 
13.979/2020 e MPV 961/2020, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, sob regime de execução 
indireta “empreitada por preço unitário”, a fim de suprir as necessidades da FUNPAPA/PMB. 
  
2.2 Dessa forma, insta esclarecer que, a transmissão do coronavírus no Brasil já foi considerada 
comunitária, conforme Portaria do Ministério da Saúde de n° 454/2020, com possibilidade de 
aumento e agravamento de casos. O enfrentamento de uma epidemia requer a contratação de 
empresa especializada para a prestação de serviços funerários para o devido sepultamento 
dos falecidos de COVID-19. 
 
2.3 Nesse sentido, a necessidade da contratação pública se fundamenta em critérios técnicos 
tomando por base a doença e transmissão do vírus, assim como as projeções do seu 
comportamento, além das orientações dos órgãos oficiais de saúde, especialmente quanto aos 
serviços funerários. 
 
2.4 Deste modo, esta contratação se torna essencial para a assistência social, pois objetiva 
equipar e garantir o atendimento à população em situação de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência 
e que não podem arcar com os custos de sepultamento de seus parentes vítimas da Pandemia. 
 
2.5 Assim sendo, os serviços mencionados são indispensáveis ao atendimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade de baixa renda, pois, se não atendidos, colocam em perigo a 
sobrevivência, a saúde e a segurança da população em geral, inclusive com a possibilidade do 
aumento da propagação da COVID – 19 no Município de Belém. 
 
2.6. Justificativas de divisão em lotes: 
 

2.6.1 Os itens dos serviços que compõem cada lote, foram reunidos e agrupados de tal 
forma a evitar prejuízo para o conjunto da contratação das atividades a serem executadas, 
haja vista a dependência técnica correlata, evitando-se, com isso, também a perda da 
economia de escala bem como o eficaz gerenciamento das contratações que são 
necessárias ao regular funcionamento, tendo em vista a interdependência dos itens 
pertencentes ao lote, conforme previsão da Súmula 247 do TCU. 
 
2.6.2 Optou-se pela divisão dos serviços em quatro lotes diferentes, mas, porém, 
contemplando os mesmos serviços em razão das seguintes circunstâncias: 
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2.6.2.1. A divisão dos serviços em lotes visou garantir que os serviços sejam prestados 
por empresas diferentes para garantir execução concomitante do serviço funerário 
essencial, cuja demanda aumentou significativamente e deve ser prestado de forma 
simultânea.  
 
2.6.2.2. Visa-se, portanto, qualidade e eficiência na execução dos serviços funerários, 
evitando a descontinuidade do serviço essencial diante das mortes causadas pela 
Pandemia do COVID-19. 

 
2.6.3 Não será admitido, como regra, que a mesma empresa seja contratada para mais de 
um lote, a fim de preservar o parcelamento do objeto e o atendimento simultâneo da 
demanda, conforme a necessidade e dinâmica dos serviços. 
 
2.6.4 Será admitida a contratação de dois ou mais lotes para uma mesma empresa somente 
se: 
 

2.6.4.1 Não existirem quantidade suficiente de propostas de empresas interessadas para 
contemplação dos lotes a participantes diferentes; 
 
2.6.4.2 Existindo quantidade suficiente de propostas, as participantes desistam de suas 
propostas, de modo que não possa haver contemplação de um lote por empresa; 
 
2.6.4.3 No momento de negociação de preços, as participantes que apresentarem 
propostas com valores acima dos preços de serviços (unitários e/ou global) da menor 
proposta não aceitarem reduzir seus valores de modo a garantir a homogeneidade de 
preços pelos serviços a serem contratados, compatíveis com a pesquisa de mercado, 
hipótese em que somente uma ou duas empresas poderão ser contempladas com dois 
ou mais lotes, sendo que a mesma empresa deverá cotar os mesmos preços unitários 
para todos os lotes, caso opte pela participação na totalidade dos serviços contemplados 
no termo de referência. 

 
2.6.5 Caso, excepcionalmente, a CONTRATANTE necessite contemplar dois ou mais 
lotes para uma mesma empresa, esta emitirá declaração que possui estrutura e 
empregados suficientes para prestar a quantidade total de serviços dos lotes de 
modo a garantir a continuidade do serviço funerário essencial neste momento de 
combate à Pandemia. 

 
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
3.1. O objeto desta contratação deverá observar rigorosamente as especificações técnicas 
constantes no Anexo A do presente TR e tópico 8 CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS. 
 
4. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
4.1. Trata-se de serviço comum a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em 
sua forma eletrônica, com fulcro no art. 4º- G da Lei nº 13.979/2020. 
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5. ESTIMATIVA DE CUSTO/DOTAÇÃO 
 
5.1. A estimativa de custo para a contratação do objeto do presente TR será realizada após a 
ampla consulta/pesquisa no mercado do valor dos itens a serem licitados, devendo 
obrigatoriamente ser elaborada, com base na IN nº 05/2014-SLTI/MPOG e suas alterações e a 
Lei 13.979/2020 e suas alterações, a fim de permitir a indicação dos recursos orçamentários em 
dotação correta e suficiente para a presente contratação. 
 
6. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO 
 
6.1. A proponente deverá na ocasião da apresentação da proposta: 
 

6.1.1. Apresentar proposta de preços e documentações de forma clara e detalhada, citando 
especificação, fabricante, país de procedência e outras características que permitam 
identificá-los, anexando-se, inclusive, quando possível, prospectos em Português, sem 
referência às expressões “similar”, de acordo com os requisitos indicados neste TR;  
 
6.1.2. Indicar o valor unitário e total de cada item e o valor total de cada lote que a 
proponente se propõe a fornecer, em algarismo e por extenso, já incluídas, 
discriminadamente, todas e quaisquer despesas tais como frete, taxas e impostos, inclusive 
o desembaraço alfandegário, dentre outras, observadas as isenções previstas na legislação, 
com cotações em moeda corrente nacional; 
 
6.1.3. Indicar na proposta que os preços unitários do objeto ofertados na licitação serão 
fixos e irreajustáveis; 
 
6.1.4. Indicar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 120 (cento e 
vinte) dias contados da data de sua apresentação; 
 
6.1.5. Apresentar na proposta validade dos serviços, não podendo ser inferior a 12 (doze) 
meses a contar da data de entrega no órgão solicitante; 

 
6.1.6. A garantia prevista para o item diz respeito à solução de problemas no que tange a 
qualquer problema apresentado e, terá início a partir da data do recebimento definitivo, sem 
ônus adicional para a FUNPAPA/PMB; 
 
6.1.7. Qualquer opção oferecida, que não atenda as especificações contidas no anexo, não 
será levada em consideração durante o julgamento. 

 
6.2. Não será aceita imposição de valor mínimo para faturamento do pedido e de faturamento 
mínimo na proposta. 
 
7. DOCUMENTOS LEGAIS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
7.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
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a) Atestado de Capacidade Técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, comprovando que a empresa licitante desempenhou ou desempenha atividade 
pertinente e compatível em características ao objeto da licitação, deverá estar emitido em 
nome e com o CNPJ/MF da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante; 
 
b) Licença de Funcionamento (Alvará Sanitário) atualizada, ou cadastramento definitivo 
emitidos por órgão da Vigilância Sanitária local; 

 
7.2. A verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio 
legal de prova. 
 
8. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
8.1. Fornecimento de mão de obra adequada para prestação dos serviços, devendo utilizar 
uniformes e estar com os respectivos crachás de identificação, em local visível, no ato da 
prestação do serviço; 
 
8.2. Providenciar para que os empregados da CONTRATADA ao prestar o serviço portem-se de 
modo adequado e tratem com respeito e urbanidade todas as pessoas a quem por ventura 
precisem se dirigir; 
 
8.3. A licitante CONTRATADA utilizará de pessoal devidamente habilitado para execução dos 
serviços, sendo por sua conta todas as despesas que incidam, direta ou indiretamente no 
pagamento de pessoal; 
 
8.4. A Empresa se responsabilizará pelos danos causados por seus empregados ao patrimônio 
da CONTRATANTE ou de terceiros, ainda que involuntariamente, devendo ser adotadas as 
providências necessárias, colimando o ressarcimento dos danos em prazo não superior a 24 
(vinte e quatro) horas, a contar da comunicação por escrito efetuada por esta Fundação. 3 
 
8.5. O objeto desta contratação deverá observar rigorosamente as especificações técnicas 
constantes neste TR e no Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – 
COVID-19, emitido pelo Ministério da Saúde, de modo a esclarecer a qualidade e a forma dos 
serviços a serem prestados. 

 
8.5.1. O Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19, 
emitido pelo Ministério da Saúde pode ser obtido pelo site a seguir, mas a contratada deverá 
obedecer sempre a versão mais atual emitida: 
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-
25mar20-rev5.pdf. 
 

8.6. A realização dos serviços deverá ser de acordo com as normas de referência técnica da 
ANVISA e somente quando solicitado pela FUNPAPA, e de acordo com as condições de 
referências técnicas para o funcionamento de estabelecimentos funerários e congêneres da 
ANVISA,; 
 
8.7. O(s) REGISTRO(S) DE CERTIDAO (ÕES) DE ÓBITO refere-se a declaração feita em cartório 
oficial de registro civil da circunscrição local, lavrada à vista do atestado médico, se houver, ou em 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf


 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA 

caso contrário mediante declaração de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado a 
morte; 
 
8.8. Na execução dos serviços funerários deverá ser garantida a disponibilização de VAN PARA 
ACOMPANHANTE, somente quando solicitado pela FUNPAPA, desde que obedecidas as 
formalidades e cautelas legais estabelecidas pela OMS e pelo MS, com motorista e dotado de 
todos os itens de segurança dispostos na Lei de Trânsito brasileira; 
 
9. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÃO DE ENTREGA  
 
9.1. Os serviços deverão ser prestados no prazo máximo de 04 (quatro) horas após o 
recebimento da nota de empenho e de acordo com a solicitação formal do órgão, a ser prestado 
na Região Metropolitana de Belém, para efetivar a prestação respectiva, quando então 
apresentará a nota fiscal correspondente que, depois de conferida e atestada, será paga em até 
10 (dez) dias após sua apresentação.  
 
9.2.  A critério da CONTRATANTE poderá ser modificado o local de entrega, para outro endereço 
no Município de Belém, sem qualquer tipo de ônus adicionais; 
 
9.3.  O recebimento e a aceitação dos serviços estarão condicionados após avaliação pelo 
responsável técnico da FUNPAPA, sendo atestados, mediante avaliação técnica favorável; 
 
9.4.  A aceitação do objeto está condicionada ao atendimento das especificações mínimas 
constantes neste TR; 
 
9.5.  Os itens que compõem cada lote deverão ser novos e de primeiro uso e que estejam na linha 
de produção atual do fabricante e, em perfeitas condições de uso, nos termos da legislação 
vigente; 
 
9.6. Todas as despesas com transportes correrão por conta da contratada. 
 
9.7. Não serão aceitos serviços diferentes dos especificados neste TR; 
  
9.8.  Caso, durante o prazo de garantia, seja constatado quaisquer defeitos ou divergências nas 
características dos serviços, o Contratante, comunicará o fato, por escrito, ao Fornecedor, sendo 
de até 48 (quarenta e oito) horas o prazo para correção dos defeitos e/ou troca dos 
serviços, contadas a partir da solicitação efetuada, sem qualquer ônus à Administração Pública.  
 
10. DO RECEBIMENTO 
 
10.1. O recebimento e a aceitação do serviço licitado dar-se-á por comissão ou servidor 
responsável, sendo atestados, mediante termo circunstanciado, e serão recebidos:  
 

a) Provisoriamente: no ato da prestação do serviço, para posterior verificação da 
conformidade do item, com as especificações contidas no Termo de Referência, mediante a 
emissão do termo de Recebimento Provisório; e, 
 
b) Definitivamente: no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
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assinatura do termo de recebimento provisório e após a verificação de sua compatibilidade 
com as especificações do objeto desta licitação, mediante a emissão de Termo de 
Recebimento Definitivo assinado pelas partes. 

 
11. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
São responsabilidades da CONTRATADA: 
 
11.1.  Fornecer o objeto de acordo com os parâmetros estabelecidos no TR, atendidos os 
requisitos e observadas às normas constantes neste instrumento; 
 
11.2. Colocar à disposição da FUNPAPA/PMB, os meios necessários à comprovação da 
qualidade dos itens, permitindo a verificação das especificações em conformidade com o descrito 
neste TR;  
 
11.3. Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, 
estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo;  
 
11.4. Responsabilizar-se pela(s) garantia(s) do(s) serviço(s), objeto da licitação, dentro dos 
padrões de certificação de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto 
na legislação em vigor; 
 
11.5. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos; 
 
11.6. Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto da contratação pelo 
CONTRATANTE, sem prévia autorização;  
 
11.7. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela FUNPAPA/PMB, ou pelo 
órgão participante, durante a vigência do contrato. 
 
11.8. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
11.9. Aceitar os acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até 50% (cinquenta por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
12. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE  
 
São obrigações da FUNPAPA/PMB:  
 
12.1. Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa cumprir suas 
obrigações dentro das condições estabelecidas;  
 
12.2. Rejeitar o objeto cuja especificação não atenda aos requisitos mínimos constantes neste 
Termo de Referência;  
 
12.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio de representante 
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devidamente designado na qualidade de fiscal do contrato, nos termos do artigo 67, da Lei 
Federal nº 8.666/93;  
 
12.4. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) / Fatura(s) da CONTRATADA, após a 
efetiva entrega dos serviços e emissão dos Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo, 
conforme prazo estabelecido neste TR; 
 
12.5. Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação dos itens e dos serviços que 
compõe o objeto deste termo a ser recebido;  
 
12.6. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes 
no serviço ou no item que compõe o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas 
corretivas necessárias; 
 
12.7. Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para ajustes e/ou 
substituições dos serviços que compõem o objeto deste termo. 
 
13. DAS CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO  
 
13.1. Após homologada a licitação, a CONTRATANTE convocará a licitante vencedora para a 
assinatura do contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo de até 10 (dez) dias úteis, 
sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções constantes neste Termo de 
Referência e do previsto no art. 81 da Lei nº 8.666/93 e art. 49 do Decreto Federal n° 10.024/19; 
 
13.2. É facultado à Administração, quando o convocado não apresentar situação regular na 
assinatura do contrato ou se recusar a assinar o referido documento, no prazo e condições 
estabelecidas, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para 
fazê-lo em igual prazo, nas condições de suas propostas, ou conforme negociação, podendo 
ainda, revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n° 8.666/93; 
 
13.3. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, dentro do prazo 
estabelecido pela CONTRATANTE, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas; 
 
13.4. Os contratos terão suas vigências submetidas ao que determina o art. 57 da Lei nº 
8.666/93; 
 
13.5. O prazo para recebimento da Nota de Empenho poderá ser prorrogado uma única vez, por 
igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que 
ocorra motivo justificado e aceito pela Administração; 
 
13.6. A emissão da Nota de Empenho está condicionada à verificação da regularidade da 
habilitação parcial do licitante vencedor no SICAF; 
 
13.7. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias subsequentes à entrega definitiva dos 
itens, mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor 
competente, após conferência das quantidades e da qualidade do mesmo. 
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13.8. O pagamento poderá ser antecipado, mediante a apresentação da Fatura (Nota 
Fiscal), bem como comprovação da execução de parte ou etapa do objeto ora contratado, 
nos termos do que dispõe o art. 1º, inciso II da Medida Provisória nº. 961, de 6 de maio de 
2020 e o art. 15 da Lei nº 8.666/93. 
 
14. REAJUSTE 
 
14.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 
apresentação das propostas.  
 

14.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os 
preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o 
IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a 
ocorrência da anualidade.  

 
14.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 
partir dos efeitos financeiros do último reajuste.  
 
14.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 
diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA 
obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 
remanescente, sempre que este ocorrer.  
 
14.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.  
 
14.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 
não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 
legislação então em vigor.  
 
14.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
 
14.7. O reajuste será realizado por apostilamento.  
 
15. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
15.1. Nos termos do art. 58, inciso III combinado com o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 
1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos itens, anotando 
em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for 
necessário à regularização de falhas ou defeitos observados;  
 
15.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 
art. 70 da Lei Federal nº 8.666, de 1993; 
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15.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 
as providências cabíveis. 
 
16. FONTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 
 
16.1. As despesas decorrentes das contratações serão arcadas através das dotações 
orçamentárias próprias, indicadas antes da formalização do (s) contrato (s), conforme 
previsões/suplementações no Orçamento da FUNPAPA/PMB. 
 
17. SUBCONTRATAÇÃO 
 
17.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, não se responsabilizando o 
CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros. 
 
18. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
 
18.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa 
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 
exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não 
haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 
continuidade do contrato. 
 
19. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
18.1 A vigência da (s) contratação (ões) firmada(s) será estabelecida por 6 (seis) meses, 
conforme a especificidade das aquisições e a necessidade de atendimento da garantia dos 
serviços contratados, consoante está disposto na Lei 13.979/2020. 
 
20. DAS PENALIDADES 
 
19.1. O Licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o 
contrato, deixar de entregar documentação exigida, apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 
do contrato, comportar- se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 
ficará sujeitas às sanções previstas na Lei nº 8.666/93, Lei n° 10.520/2002, Lei n° 13.979/2020 e 
Decreto Federal n° 10.024/19. 
    

Belém, 02 de junho de 2020. 
 

 
_______________________________________ 

MARIA DE LOURDES DA SILVA CUNHA 
COORDENADORA DO SICAPE 
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ANEXO A 
 

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO 
 
 

LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTD 

ESTIMADA 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m 
a 1,30 m. 

 
45 

  

02 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 
0,50 m a 0,90 m. 

 
45 

  

03 
Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 
m com limite de peso até 300 kg. 

160 
  

04 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. 250   

05 Remoções 500   

06 Certidão de Óbito 500   

07 

Serviço de Van para o acompanhamento familiar 
reduzido, obedecendo Às recomendações da 
OMS e Ministério da Saúde, para evitar 
aglomeração. 

250 

  

TOTAL  

 
 
 

LOTE 02 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTD 

ESTIMADA 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

08 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 
m a 1,30 m. 

45 
  

09 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 
0,50 m a 0,90 m. 

45 
  

10 
Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 
m com limite de peso até 300 kg. 

160 
  

11 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. 250   

12 Remoções 500   

13 Certidão de Óbito 500   

14 

Serviço de Van para o acompanhamento familiar 
reduzido, obedecendo Às recomendações da 
OMS e Ministério da Saúde, para evitar 
aglomeração. 

250 

  

TOTAL  
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COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO - PMB 
 

Coordenadoria Geral de Licitação/PMB 
Av. Governador José Malcher, nº 2.110, Bairro: São Brás, CEP: 66060-230 – Belém/PA 

Fone: (91) 3202-9919, e-mail: cgl.pregoeiro2@gmail.com 

MINUTA DE EDITAL 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº xxx/2020 

Processo nº 2949/2020 
 

O MUNICÍPIO DE BELÉM, neste ato se fazendo representar pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
COORDENAÇÃO GERAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEGEP, por intermédio do Pregoeiro 
designado pelo Decreto Municipal n° 96.052/2019-PMB, de 01 de abril de 2020, publicado no D.O.M nº 
13.976, de 17 de abril de 2020, conforme autorização contida no art. 4º, §3º do Decreto Municipal nº 
75.004/13-PMB, bem como na Lei Municipal nº 9.403/18, torna público que, de ordem do Senhora  
Presidente da Fundação Papa João XXIII, para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação 
na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, no modo de 
disputa ABERTO, sob o regime de execução indireta EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, para 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
FUNERÁRIOS”, objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada pelo 
COVID-19 no Município de Belém, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, às disposições da Lei Federal nº 10.520/02, Lei 
nº 13.979/2020 e MPV 961/2020, Decretos Federais nº 10.024/19, e nº 8.538/15, Instruções Normativas nº 
05/2014 e nº 03/2018-SLTI/MPOG e suas alterações, Lei Municipal nº 9.209-A/16 e nº 9.403/18, Decretos 
Municipais nº 47.429/05, nº 48.804A/05, nº 49.191/05, nº 75.004/13, nº 80.456/14, nº 91.254/18, nº 
95.955/2020 e nº 91.255/18 e alterações posteriores, e extensivamente às disposições da Lei 
Complementar Federal nº 123/06 e suas alterações, aplicando-se, ao processo licitatório em epígrafe, 
subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93. 
 

O presente Pregão será realizado à distância em sessão pública, por meio de sistema promotor de 
comunicação pela internet, sendo conduzido pelo pregoeiro da entidade promotora da licitação, com apoio 
técnico e operacional da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, que atuará como provedor do sistema eletrônico. 
 

A sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das Propostas de Preços e início 
da etapa de lances no dia, hora e endereço eletrônico abaixo discriminado: 
 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 
Unidade Administrativa de Serviços Gerais (UASG): 925387 

 
ENVIO DA PROPOSTA: 

A partir da publicação deste Edital. 
 

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 
Data: xx/xx/2020 às xxhxx (horário de Brasília/DF) 

 
Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública, observarão, 
obrigatoriamente, o horário de Brasília/DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na 
documentação relativa ao certame. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. A presente licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS”, objetivando fortalecer os 
procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 no Município de Belém, de 
acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
1.2.  O objeto desta contratação deverá observar rigorosamente as especificações técnicas constantes 
neste TR e no Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19, emitido 
pelo Ministério da Saúde, de modo a esclarecer a qualidade e a forma dos serviços a serem prestados. 

 
1.3.   O Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19,                             
emitido pelo Ministério da Saúde pode ser obtido pelo site a seguir, mas a contratada deverá obedecer 
sempre a versão mais atual emitida: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-
coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf. 
 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
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1.4. O Edital estará disponível no site: www.comprasgovernamentais.gov.br e site/portal da PMB: 
www.belem.pa.gov.br 

 
1.5. Havendo discordância entre as especificações deste objeto no Comprasnet e neste Edital, 
prevalecerão às constantes neste último. 
 
1.6. A adjudicação será por ITEM e o critério de julgamento será o MENOR PREÇO POR LOTE, 
observados os demais critérios de aceitabilidade definidos neste Edital. 
 
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. PODERÃO PARTICIPAR deste Pregão os licitantes que: 

2.1.1. Desempenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão e que estejam 
previamente cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no 
sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do sítio eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br 

2.1.2. Atendam às exigências constantes neste Edital e seus Anexos, em especial quanto à 
documentação requerida para sua habilitação; 

2.1.3. O cadastramento no SICAF deverá ser realizado através do procedimento do registro 
cadastral, o fornecedor interessado, ou quem o represente, deverá acessar o SICAF no Portal de 
Compras do Governo Federal, no sítio eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, por 
meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - 
Brasil. 

2.2. NÃO SERÁ ADMITIDA nesta licitação a participação de empresas: 

2.2.1. Empresa em processo de falência ou em recuperação judicial ou extrajudicial, salvo, nestes 
últimos casos (recuperação judicial ou extrajudicial), se cumpridas as demais exigências de 
qualificação econômico-financeira e a pessoa jurídica atenda aos requisitos mínimos estabelecidos 
pela legislação a que está sujeita, inclusive quanto à autorização judicial cabível; 

2.2.2. Estrangeiras que não funcionem no país; 

2.2.3. Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou 
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal; 

2.2.4. Empresa que esteja cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e/ou 
impedimento de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta da União, dos Estados 
do Distrito Federal e dos Municípios;  

2.2.5. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladas, coligadas ou subsidiária entre si, 
qualquer que seja sua forma de constituição; 

2.2.6. Que possuam entre seus dirigentes, gerentes, sócios detentores de mais de 10% (dez por 
cento) do capital social, responsáveis e técnicos que sejam administradores ou servidores do 
Município, na data da publicação do edital, na forma do art. 9°, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93. 

2.2.7. Que pratica ou foi autuada pelo Ministério do trabalho e Emprego – MTE por uso 
ilegal de mão-de-obra infantil, assim como toda a sua cadeia de fornecedores nos últimos 
05 (cinco) anos (Lei Municipal nº 9.209-A de 11 de maio de 2016). 

2.2.8. Empresas e os seus sócios ou proprietários condenados em processos criminais 
transitados em julgado por corrupção ativa, tráfico de influência, impedimento, perturbação ou 
fraude de concorrência, formação de quadrilha e outros crimes tipificados como ilícitos de 
malversação de recursos públicos (Lei Municipal nº 9.420 de dezembro de 2018). 

2.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o 
licitante às sanções previstas neste Edital. 
 
2.4. Não poderão participar da presente licitação, empresas que apresentem mais de uma Proposta. 
 
2.5. A licitante está obrigada a declarar, no sistema eletrônico, sua condição, ou não, de Microempresa 
– ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual – MEI. 
 
3. DO CREDENCIAMENTO 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.belem.pa.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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3.1. O credenciamento da licitante dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e de senha, 
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no site: www.compras 
governamentais.gov.br. O credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite 
a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
 
3.2. O credenciamento da licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins 
de habilitação. 
 
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 
ao Pregão Eletrônico. 
 
3.4. O uso de senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a 
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA, entidade promotora da licitação, responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
3.5. É de responsabilidade da licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-
los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à 
correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles que se tornem 
desatualizados.  
 
3.6. Em se tratando de Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP’ e 
Microempreendedor Individual – MEI, esta deverá informar, por ocasião do credenciamento, que detêm 
tal condição, segundo previsão do art. 13 do Decreto Federal nº 8.538/15, nos termos da Lei 
Complementar nº 123/06, e suas alterações, e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no 
capítulo V da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento acrescentar as expressões 
“Microempresa”, “Empresa de Pequeno Porte” ou “Microempreendedor Individual” ou suas 
respectivas abreviações, “ME”, “EPP” ou “MEI”, à sua firma ou denominação, conforme o caso. 
 
3.7. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 
sistema para imediato bloqueio de acesso. 
 
3.8. A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06 e 
suas alterações caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e das sanções previstas em lei e no item 22 deste Edital. 
 
4. DO ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
4.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao ato convocatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro PREFERENCIALMENTE em FORMATO DOC, em até 1 (um) dia útil anteriores à data fixada 
para abertura da sessão pública, EXCLUSIVAMENTE para o endereço eletrônico xxxxxx@gmail.com, 
cabendo ao Pregoeiro decidir sobre o questionamento no prazo de até 01 (um) dia útil contados da 
data de recebimento do pedido de esclarecimento. 
 
4.2. Até 1 (um) dia útil antes da data fixada para abertura da sessão pública, na forma eletrônica, 
qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste pregão, mediante petição 
a ser enviada PREFERENCIALMENTE em FORMATO DOC, EXCLUSIVAMENTE para o endereço 
eletrônico xxxxxxx@gmail.com.  

4.2.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 01 (um) dia útil 
contados da data de recebimento do pedido de impugnação. 

4.2.2. Caso seja acolhida a impugnação contra o Edital, este será republicado na forma da lei e 
designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas. 

 
4.3. Tanto as respostas como os pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgados no portal 
www.comprasgovernamentais.gov.br, para ciência de todos os interessados. 
 

mailto:xxxxxx@gmail.com
mailto:xxxxxxx@gmail.com
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5. DO CADASTRAMENTO E ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO NO SISTEMA  
 
5.1. A participação no Pregão dar-se-á por meio de digitação da senha privativa da licitante e 
subsequente encaminhamento da PROPOSTA DE PREÇO com a descrição do objeto ofertado e preço, 
concomitantemente com os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos neste Edital, ocorrerá por meio 
de chave de acesso e senha, a partir da publicação/disponibilidade do Edital no portal 
www.comprasgovernamentais.gov.br às xxhxx do dia xx/xx/2020, horário de Brasília/DF, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário estabelecido para abertura da sessão 
pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
 
5.2. O licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação exigidos no Edital, desde que 
constem no SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes no 
sistema. 
 
5.3. As Microempresas – ME’s, Empresas de Pequeno Porte – EPP’s e Microempreendedores 
Individuais – MEI’s deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição 
de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da Lei Complementar nº 123/06, exceto 
se as mesmas já estiverem sido contempladas no SICAF. 
 
5.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta, documentos de habilitação e lances. 
 
5.5. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
5.6. Como requisito para a participação no Pregão a licitante deverá manifestar, em campo próprio do 
sistema eletrônico, relativo às declarações abaixo, o pleno conhecimento e atendimento das exigências 
de habilitação, e ainda as previstas neste Edital, e que sua proposta está em conformidade com as 
exigências deste instrumento convocatório. 

5.6.1. Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 
conformidade com as exigências do instrumento convocatório; 

5.6.2. Declaração de Menor, de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos 
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do 
inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal; 

5.6.3. Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo de sua Habilitação; 

5.6.4. Declaração de Elaboração de Proposta Independente; 

5.6.5. Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado; 

5.6.6. Declaração de Acessibilidade; 

5.6.7. Declaração de Cota de Aprendizagem (quando couber). 
 
5.7. A PROPOSTA DE PREÇOS cadastrada no sistema comprasgovernamentais deverá conter: 

5.7.1. Especificação clara e detalhada do serviço ofertado, de acordo com o Anexo II deste 
Edital, sem referência às expressões “similar”, sendo vedadas descrições vagas, como “de 
acordo com o edital”, “modelo xx”, “conforme proposta a apresentar”, etc. 

5.7.2. O valor UNITÁRIO do ITEM que compõe o LOTE, em algarismo, expresso em moeda 
corrente nacional (R$), considerando as QUANTIDADES constantes no Anexo II do presente 
Edital. 

5.7.3. Todos os preços deverão ser expressos em Real (R$), com 02 (duas) casas decimais. 

5.7.4. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão substituir ou excluir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto desta licitação, sem 
conter alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um 
resultado, sob pena de desclassificação. 
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5.7.6. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importará a desclassificação da 
proposta. 

 
5.8. Do encaminhamento da PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA comprasgovernamentais 
deverá conter: 

5.8.1. Valores expressos, obrigatoriamente, em real; 

5.8.1.1. Valor UNITÁRIO e TOTAL dos ITENS que compõe o LOTE e valor TOTAL do LOTE 
em algarismo e por extenso da proposta. Os preços serão registrados com 02 (duas) casas 
decimais, incluído nos mesmos todos os custos diretos e indiretos de despesas, tais como: frete, 
taxas e impostos, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, transporte, 
inclusive desembaraço alfandegário e demais despesas decorrentes da execução do objeto 
licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título 
posteriormente. 

5.8.1.2. Os valores UNITÁRIOS dos ITENS que compõe o LOTE não poderão ser superiores 
aos constantes no Anexo II do Edital. 

5.8.1.3. Havendo divergência entre o valor unitário e total prevalecerá o unitário, e entre o 
expresso em algarismo e por extenso, o último. 

5.8.2. Especificação do serviço ofertado de forma clara e detalhada e ainda informação de: 
Validade dos produtos, não podendo ser inferior que 12 (doze) meses a contar da data de entrega 
no órgão solicitante; 

5.8.3. DADOS DO LICITANTE: Nome do representante legal da empresa, Razão Social, endereço 
completo com CEP, telefone, endereço eletrônico (e-mail), número do CNPJ, nome do banco, o 
código da agência e o número da conta-corrente e praça de pagamento; 

 
5.8.4. A realização dos serviços deverá ser de acordo com as normas de referência técnica da 
ANVISA e somente quando solicitado pela FUNPAPA, e de acordo com as condições de 
referências técnicas para o funcionamento de estabelecimentos funerários e congêneres da 
ANVISA,; 

 
5.8.5. O(s) REGISTRO(S) DE CERTIDAO (ÕES) DE ÓBITO refere-se a declaração feita em 
cartório oficial de registro civil da circunscrição local, lavrada à vista do atestado médico, se houver, 
ou em caso contrário mediante declaração de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado 
a morte; 

 
5.8.6. Na execução dos serviços funerários deverá ser garantida a disponibilização de VAN PARA 
ACOMPANHANTE, somente quando solicitado pela FUNPAPA, desde que obedecidas as 
formalidades e cautelas legais estabelecidas pela OMS e pelo MS, com motorista e dotado de todos 
os itens de segurança dispostos na Lei de Trânsito brasileira; 
 
5.8.7. Prazo de validade da Proposta de Preços: não inferior a 120 (cento e vinte) dias, 
contados da data de sua apresentação. 
 
5.8.8. Os serviços deverão ser prestados no prazo máximo de 04 (quatro horas) após o 
recebimento da nota de empenho e de acordo com a solicitação formal do órgão, a ser prestado na 
Região Metropolitana de Belém, para efetivar a prestação respectiva, quando então apresentará a 
nota fiscal correspondente que, depois de conferida e atestada, será paga em até 10 (dez) dias 
após sua apresentação.  
 
5.8.9. Deverá encaminhar as seguintes DECLARAÇÕES na PROPOSTA DE PREÇOS: 

             a) Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídos todos os custos e despesas 
diretas e indiretas, frete, taxas e impostos, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais e 
trabalhistas, transporte, inclusive desembaraço alfandegário e demais despesas decorrentes da 
execução do objeto licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer 
título posteriormente. 

             b) Declaração de que os valores ofertados na proposta serão fixos e irreajustáveis. 

5.9. Não será permitida a alteração da proposta, após sua apresentação. 
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5.10. Não será aceita imposição de valor mínimo para faturamento do pedido e de faturamento 
mínimo na proposta. 
 
5.11. O quantitativo indicado no Anexo II é meramente estimativo, não acarretando à FUNPAPA/PMB 
qualquer obrigação quanto à aquisição das quantidades máximas estabelecidas em cada item. 
 
5.12. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado e aceito pelo Pregoeiro. 
 
5.13. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste Edital e seus Anexos, 
sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o seu julgamento. 
 
5.14. As propostas poderão conter outros dados e informações que, a critério do licitante, sirvam para 
melhor documentar e esclarecer o fornecimento do objeto. 
 
5.15. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
5.16. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito fornecimento do objeto será interpretada 
como já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas. 
 
5.17. Não serão consideradas as propostas com alternativas, devendo os licitantes se limitar às 
especificações constantes no Anexo II. 
 
5.18. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da proponente, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
5.19. O Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores esclarecimentos sobre a composição 
dos preços propostos. 
 
5.20. Por ocasião do envio da proposta, a licitante enquadrada como Microempresa – ME, Empresa de 
Pequeno Porte – EPP’ e Microempreendedor Individual – MEI deverá declarar, em campo próprio do 
sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, para fazer 
jus aos benefícios previstos na referida lei. 
 
5.21. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento 
da proposta. 
 
5.22. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio 
de lances.  
 
6. DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 
 
6.1. A partir das xxhxx (horário de Brasília/DF) do dia xx/xx/2020 terá início a sessão pública do 
Pregão Eletrônico nº xxx/2020, com a abertura e julgamento das Propostas de Preços recebidas, as 
quais devem estar em perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas neste Edital 
e seus Anexos. 
 
6.2. Incumbirá aos licitantes o acompanhamento das operações no sistema eletrônico durante a Sessão 
Pública do Pregão e a responsabilidade, pelos ônus decorrentes da perda de negócios pela inobservância 
das mensagens emitidas pelo sistema ou em razão de desconexão. 
 
6.3. Os licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem excluídos 
do certame pelo Pregoeiro. 
 
6.4. A comunicação entre o pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens (via chat), 
em campo próprio do sistema eletrônico. 
 
6.5. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que contenham vícios 
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas ou estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Edital e seus Anexos. 
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6.6. Será DESCLASSIFICADA e não participará da fase de lances a proposta que: 

6.6.1. Não atenda as especificações mínimas exigidas no edital, ou com expressões vagas que 
não definam o objeto, tais como: “conforme o edital”, “modelo xx”, “conforme proposta a ser 
enviada”, etc. 

6.6.2. Esteja identificada pelo licitante. 

6.6.3. Não atenda aos termos deste Edital e seus Anexos. 

6.6.4. Contenha preços incompatíveis com os praticados no mercado, com os custos estimados 
para a execução do objeto desta licitação e com as disponibilidades orçamentárias da FUNPAPA. 

6.6.5. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.6.6. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.7. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, e somente estas 
participarão da fase de lance. 

 
7. DA FASE DE LANCES  
 
7.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horário de 
registro e valor. 
 
7.2. Os lances serão ofertados por ITEM e o critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR 
LOTE. 
 
7.3. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva 
e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 
 
7.4. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão pública e as regras estabelecidas no Edital. 

7.4.1. O licitante poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado, ainda que superior ao 
menor registrado no sistema, objetivando uma melhor posição na ordem de classificação dos lances. 
Assim, caso o primeiro venha a ser inabilitado será chamado o licitante na imediata ordem de 
classificação dos lances (2º melhor lance). 

 
7.5. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado no 
sistema. 

 
7.6. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de: 

 
➢ R$ 10.000,01 até R$ 100.000,00 = R$ 100,00 (cem reais) 
➢ R$ 100.000,01 até R$ 1.000.000,00 = R$ 1.000,00 (mil reais) 

 
7.7. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 
 
7.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
 
7.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos 
do período de duração da sessão pública.  
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7.10. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários.  
 
7.11. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-
se-á automaticamente.  
 
7.12. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 
lances, em prol da consecução do melhor preço.  
 
7.13. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de 
Gestão do Ministério da Economia. 

7.13.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.  
 
7.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
melhor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedado a identificação do 
detentor do lance. 

7.14.1. Lances considerados inexequíveis serão excluídos do sistema pelo Pregoeiro, que alertará 
os licitantes quanto à necessidade de cumprimento das obrigações previstas no Edital e seus 
Anexos e a possibilidade de aplicação de sanções administrativas. 

 
7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 

 
7.16. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances. 

7.16.1. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo 
dos atos realizados. 

7.16.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública 
será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas após comunicação 
do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sitio eletrônico utilizado para divulgação. 

 
7.17. Caso não se realize lance, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o 
valor estimado para a contratação. 
 
7.18. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico (via chat), contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preço, observado o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 

7.18.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

 
7.19. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
 
Das Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedor Individual – MEI 
 
7.20. Após a fase de lances, será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação 
para as Microempresas – ME’s, Empresas de Pequeno Porte – EPP’s e Microempreendedores 
Individuais – MEI’s. 

7.20.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME’s, 
EPP’s e MEI’s sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 

 
7.21. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

7.21.1. A ME, EPP ou MEI melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior 
àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado; 
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7.21.2. Não ocorrendo à contratação de ME, EPP ou MEI, na forma do subitem anterior, serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 8.4.1 na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 
7.22. Na hipótese do não uso do direito de preferência, o objeto licitado será adjudicado em favor da 
proposta originalmente vencedora do certame. 
 
8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
8.1. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por 
meio do SICAF através da internet (on-line), nos documentos por ela abrangidos em relação à 
habilitação jurídica; à regularidade fiscal e trabalhista; à qualificação econômica e financeira; e 
habilitação técnica, conforme disposto na Instrução Normativa nº 03/2018-SLTI/MPOG. 

8.1.1. Os documentos apresentados digitalmente no registro cadastral são de responsabilidade do 
interessado, que responderá nos termos da legislação civil, penal e administrativa por eventuais 
inconsistências ou fraudes. 

8.1.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes no SICAF para que 
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com 
apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

8.1.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em 
encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto Federal nº 10.024/19.  

8.1.4. Os documentos cadastrados no SICAF não precisam ser encaminhados através do sistema 
comprasgovernamentais. 

8.1.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
convocado a encaminhá-los, em formato digital, no prazo de até 02 (duas) horas, a partir da 
solicitação do pregoeiro exclusivamente através do módulo de convocação de anexos do 
sistema comprasgovernamentais, sob pena de inabilitação. 

8.1.6. Os documentos digitalizados enviados pelo interessado terão valor de cópia simples. 

8.1.7. Será assegurado ao licitante cadastrado e habilitado no SICAF o direito de apresentar por 
meio eletrônico, exclusivamente através do módulo de convocação de anexos do sistema 
comprasgovernamentais a documentação atualizada e regularizada, caso esteja com algum 
documento vencido, observado o prazo estabelecido pelo Pregoeiro, conforme previsto no inciso 
XIV do Art.12 do Decreto nº 47.429/05, devendo posteriormente providenciar a atualização do 
cadastro no SICAF. 

8.1.8. Na hipótese de falha no SICAF ou nos sítios oficiais, que impossibilite a confirmação da 
habilitação mencionada no item 8.1, o Pregoeiro assinalará prazo para que o licitante faça a 
apresentação da documentação necessária por meio eletrônico, exclusivamente através do módulo 
de convocação de anexos do sistema comprasgovernamentais. 

8.1.9. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das Microempresas – ME’s, 
Empresas de Pequeno Porte – EPP’s e Microempreendedores Individuais – MEI’s, somente 
será exigida para efeito de assinatura do Contrato, observado o disposto nos §1° e §2° do art. 
43 da Lei Complementar nº 123/06. 

 
8.2. As Microempresas – ME’s, Empresas de Pequeno Porte – EPP’s e Microempreendedores 
Individuais – MEI’s deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

8.2.1. Na hipótese acima descrita, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
fiscal e trabalhista das Microempresas – ME’s, Empresas de Pequeno Porte – EPP’s e 
Microempreendedores Individuais – MEI’s, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização 
da documentação. 

8.2.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 
na decadência do direito das Microempresas – ME’s, Empresas de Pequeno Porte – EPP’s e 
Microempreendedores Individuais – MEI’s vencedora à contratação, sem prejuízo das sanções 
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previstas no art. 49, incisos e §§1º e 2º do Decreto Federal n° 10.024/19, combinado com o art. 81 
da Lei Federal nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, conforme a contrato de Preços, ou revogar a licitação. 

8.2.3. A empresa que DECLARAR falsamente se tratar de Microempresa – ME, Empresa de 
Pequeno Porte – EPP, Microempreendedor Individual – MEI ou Sociedade Cooperativa para 
valer-se do tratamento diferenciado concedido pela Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações 
incorrerá no crime de falsidade ideológica e estará sujeita às penas previstas no art. 299 do Código 
Penal, sem prejuízo das demais penalidades cíveis e administrativas cabíveis. 

 
8.3. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará as seguintes 
DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO do licitante, observado o disposto neste Edital: 

8.3.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  

8.3.1.1. SICAF; 

8.3.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 
abrange o cadastro no CNJ, do CEIS, do próprio TCU e o Cadastro Nacional de Empresas 
Punidas - CNEP do Portal da Transparência (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/); 

8.3.1.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei Federal n° 8.429/92, que prevê, dentre as 
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição 
de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário: 

a) Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.  

b) A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros.  

c) O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.  

8.3.1.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 
de condição de participação; 

8.3.1.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

8.3.2. Ressalvado o disposto no item 8.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação, no caso dos 
mesmos não estarem inseridos no SICAF.  

 
8.3.3. A autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá 
dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, 
ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, do licitante com menor 
proposta de preços, respeitada a ordem de classificação das propostas, ressalvada a 
exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social por meio 
da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União. 
 

8.3.3.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Cópia do Ato Constitutivo (no caso de empresário individual) ou Contrato Social ou 
Estatuto Social consolidado e/ou suas alterações posteriores, de modo a verificar se o objeto 
social do licitante é compatível com o objeto da licitação; 

b) Inscrição do Ato Constitutivo no órgão competente acompanhada, no caso de sociedades 
civis, de prova da diretoria em exercício; 

https://certidoes-apf.apps.tcu/
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c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 

 
8.3.3.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), vigente na data 
prevista para abertura da licitação; 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive quanto às contribuições 
Sociais, representada pela Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais 
e à Dívida Ativa da União; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal do domicílio ou sede 
do licitante; 

c.1) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estadual ou municipal, relacionados 
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração do órgão competente 
do seu domicilio ou sede, ou outro equivalente, na forma da lei. 

d) Prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF – Certificado de 
Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, instituída pela Lei Federal nº 
12.440/11, podendo ser retirada através do site: www.tst.jus.br/certidao, para comprovar a 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho do licitante/fornecedor, 
quando não houver indicação no SICAF; 

f) Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas – CNIT, decorrentes de autuações, instituída 
pela Lei Municipal nº 9.209-A/16, por uso ilegal de mão-de-obra infantil, assim como toda 
sua cadeia de fornecedores. Podendo ser retirada através do link: 
http://consultacpmr.mte.gov.br/ConsultaCPMR/, para comprovar não terem sido autuadas 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego e outro órgão responsável. 

 
8.3.3.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), do exercício 
social já exigível e apresentados na forma da lei, conforme disposto no art. 1.078, Código 
Civil, podendo ainda, considerando o que dispõe o Art. 6º da Medida Provisória nº 931/2020, ser 
apresentado o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado (DRE) do Exercício anterior. 

b) Não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 
porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do 
Decreto nº 8.538, de 2015); 

b.1) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação 
de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 
sociedade; 

b.2) Devem constar a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício 
anterior (análise comparativa da situação financeira); 

b.3) Comprobatório da boa situação financeira, comprovada através da aferição dos índices: 
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG). Todos os índices obtidos 
deverão ser maiores que 1,00 ou, Patrimônio Líquido de, no mínimo, 10% (dez por cento) 
do valor a ser contratado, caso os índices forem menores ou igual a 1,00, aplicando as 
seguintes fórmulas: 

         Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG = --------------------------------------------------------------- 

        Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

          Ativo Total 
SG = --------------------------------------------------------------- 

        Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

         Ativo Circulante 
LC = ------------------------- 
        Passivo Circulante 



SEGEP 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
COORDENAÇÃO GERAL DO 
PLANEJAMENTO E GESTÃO 

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO - PMB 
 

Coordenadoria Geral de Licitação/PMB 
Av. Governador José Malcher, nº 2.110, Bairro: São Brás, CEP: 66060-230 – Belém/PA 

Fone: (91) 3202-9919, e-mail: cgl.pregoeiro2@gmail.com 

 
b.6) Com relação ao Balanço Patrimonial deverá, ainda, a licitante observar o seguinte: 

⮚ As empresas obrigadas ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) devem 
apresentar suas demonstrações contábeis por esse sistema, acompanhadas das Notas 
Explicativas e do Recibo de Entrega à Secretaria da Receita Federal; 

⮚ Empresas OPTANTES pelo regime de tributação do Simples Nacional devem 
apresentar o Comprovante da Opção, obtido através do site da Secretaria da Receita 
Federal, http://www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional 

⮚ Empresas constituídas há menos de 01 (um) ano deverão apresentar cópia do livro 
diário, contendo o balanço de abertura, registrado na Junta Comercial ou órgão 
equivalente. 

⮚ As sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedades anônimas), deverão 
apresentar o Balanço Patrimonial em conformidade com a referida Lei, e, estando sujeitas 
à Escrituração Digital Eletrônica (ECD), também ficarão sujeitas à apresentação das 
informações extraídas do SPED Contábil. 

 
8.3.3.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Atestado de Capacidade Técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, comprovando que a empresa licitante desempenhou ou desempenha atividade 
pertinente e compatível em características ao objeto da licitação, deverá estar emitido em 
nome e com o CNPJ/MF da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante; 

 
b) Licença de Funcionamento (Alvará Sanitário) atualizada, ou cadastramento definitivo 
emitidos por órgão da Vigilância Sanitária local; 

 
8.4. A eventual ausência de documentos exigidos na fase de habilitação, emitidos por órgãos e/ou 
entidades emissores de certidões, poderá ser suprida pelo Pregoeiro através de consulta online. 
 
8.5. Os documentos relacionados deverão estar emitidos em papéis timbrados dos Órgãos ou 
Empresas que as expediram. 
 
8.6. Quando a proposta de preços e as declarações exigidas neste Edital forem assinadas por um 
preposto da empresa que não seja seu sócio administrador ou proprietário, o licitante também deverá 
enviar exclusivamente através do sistema comprasnet, instrumento público ou particular de 
procuração ou documento equivalente, com firma reconhecida, com poderes especiais para 
responder, formular ofertas e lances de preços, recorrer e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, em nome do proponente. 
 
8.7. O prazo para o envio de documentos de habilitação complementares através do sistema 
comprasnet poderá ser prorrogado a critério do Pregoeiro, desde que devidamente fundamentado 
objetivando sempre a maior competitividade e melhores preços para Administração. 
 
8.8. A NÃO apresentação dos documentos acima referenciados nos prazos estabelecidos implicará na 
inabilitação do licitante. 
 
8.9. O documento de confirmação no SICAF será anexado pelo Pregoeiro, à documentação original ou 
cópias autenticadas do licitante com proposta aceita no sistema Comprasnet. 
 
8.10. Os documentos mencionados neste Capítulo deverão referir-se exclusivamente ao 
estabelecimento da licitante, vigentes à época da abertura da licitação, podendo ser apresentados em 
original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, ou por cópias não 
autenticadas, desde que sejam exibidos os originais para a conferência pelo Pregoeiro, ou por publicação 
em órgão de imprensa oficial. A verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões 
constitui meio legal de prova. 
 
8.11. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para habilitação deverão estar em nome 
do licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e o respectivo endereço. 
 

http://www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional
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8.12. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
8.13. Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por tradutor juramentado e também 
devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 
 
8.14. Os documentos relacionados à HABILITAÇÃO exigidos neste Edital deverão ser inseridos pelo 
licitante no SICAF. 
 
9. DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
9.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços de acordo com as exigências contidas 
no Edital, pelo critério do MENOR PREÇO POR LOTE, podendo encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja 
obtido preço melhor, bem assim, decidir sobre sua aceitação. 
 
9.2. O Pregoeiro poderá solicitar manifestação da Área Técnica, da Assessoria Jurídica ou de outros 
setores pertencentes ao quadro de pessoal da FUNPAPA/PMB, dos demais órgãos da Administração 
Municipal, ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 
 
9.3. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação 
do licitante conforme disposições do edital, ficando passiva de desclassificação a proposta acima dos 
valores estimados. 

 
9.4. No caso da proposta ou o lance de menor valor não ser aceitável, ou se o licitante desatender às 
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

9.4.1. Ocorrendo a situação a que se refere o item 9.3, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante 
para que seja obtido preço melhor, observado o critério de julgamento e o valor estimado para 
contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital, e/ou envio 
da proposta vencedora de preços atualizada e assinada pelo representante legal do licitante ou por 
seu procurador com poderes para o ato. 

9.4.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes, sendo obrigatório envio de resposta pelos participantes do certame, quando 
encaminhada via chat, no prazo de até 05 (cinco) minutos, qualquer pedido de informação ou 
solicitação feita pelo pregoeiro. 

9.4.3. A inobservância do disposto no item anterior acarretará a recusa da proposta do licitante, 
somente para as negociações com valores acima do estimado/referência. 

 
9.5. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro analisará os 
documentos de habilitação. 
 
9.6. Conforme art. 17, inciso VI do Decreto Federal nº 10.024/19, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes a eficácia para 
fins de classificação e habilitação. 
 
10. DA OPÇÃO DO LOTE 

 
10.1. Não será admitido, como regra, que a mesma empresa seja contratada para mais de um lote, a fim 
de preservar o parcelamento do objeto e o atendimento simultâneo da demanda, conforme a necessidade 
e dinâmica dos serviços. 

 
10.1.1. Será admitida a contratação de dois ou mais lotes para uma mesma empresa somente se: 
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10.1.2.  Não existirem quantidade suficiente de propostas de empresas interessadas para 
contemplação dos lotes a participantes diferentes; 

 
10.1.3.  Existindo quantidade suficiente de propostas, as participantes desistam de suas propostas, 
de modo que não possa haver contemplação de um lote por empresa; 

 
10.1.4. No momento de negociação de preços, as participantes que apresentarem propostas com 
valores acima dos preços de serviços (unitários e/ou global) da menor proposta não aceitarem 
reduzir seus valores de modo a garantir a homogeneidade de preços pelos serviços a serem 
contratados, compatíveis com a pesquisa de mercado, hipótese em que somente uma ou duas 
empresas poderão ser contempladas com dois ou mais lotes, sendo que a mesma empresa deverá 
cotar os mesmos preços unitários para todos os lotes, caso opte pela participação na totalidade dos 
serviços contemplados no termo de referência. 

 
10.2. Caso, excepcionalmente, a CONTRATANTE necessite contemplar dois ou mais lotes para 
uma mesma empresa, esta emitirá declaração que possui estrutura e empregados suficientes para 
prestar a quantidade total de serviços dos lotes de modo a garantir a continuidade do serviço 
funerário essencial neste momento de combate à Pandemia. 
 
11. DA FORMULAÇÃO E ENVIO DA PROPOSTA AJUSTADA NO SISTEMA 
 
11.1. Encerrada as etapas de lances e negociação da sessão pública, o Pregoeiro convocará através 
do canal de comunicação eletrônica (chat), o licitante que apresentar o menor preço para envio da 
PROPOSTA DE PREÇOS atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu 
procurador com poderes para o ato, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, em até 02 (DUAS) HORAS 
ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação 
de Anexos do Sistema Comprasgovernamentais, com as informações constantes no item 5.8 e 
subitens deste Edital.ccc 

 
12. DO ENVIO DA PROPOSTA VENCEDORA E DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL 

 
12.1. A PROPOSTA DE PREÇOS e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO remetidos por meio eletrônico 
do sistema comprasnet, deverão ser encaminhados por uma das seguintes formas: em original ou por 
cópia autenticada ou cópia simples (desde que sejam apresentados os originais para a conferência), no 
prazo de 1 (um) dia útil, contado a partir da solicitação do pregoeiro, para Comissão Permanente de 
Licitação/PMB, no seguinte endereço: Av. Governador José Malcher, nº 2110, Bairro: São Brás 
(perímetro: entre Trav. 3 de Maio e Trav. 9 de Janeiro) - CEP: 66.060-230 - Belém/PA CNPJ: 
14.700.173/0001-27. 

 
12.2. A Proposta de Preços e documentos que necessitem de assinatura poderão ser encaminhados 
devidamente assinados por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira - ICP - Brasil. 

 
12.3. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser 
apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 
 
12.4. Não serão permitidas emendas, rasuras, ressalvas, adendos, alterações, acréscimos, substituições 
ou entrelinhas a documentação ou a propostas, exceto a promoção de diligências que o Pregoeiro 
entender necessárias, bem como a autenticação de documentos pelo Pregoeiro, destinada a esclarecer 
ou a complementar a instrução do processo licitatório ou para instrução de eventuais recursos interpostos. 
 
12.5. Será DECLARADO vencedor o licitante que apresentar o menor preço, com proposta aceita e 
estiver regularmente habilitado, após o RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA dos documentos originais ou 
cópias autenticadas de PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
13. DO RECURSO  
 
13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e 
motivada, em campo próprio do sistema, no prazo de 20 (vinte) minutos, manifestar sua intenção de 
recorrer, no momento indicado pelo Pregoeiro. 
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13.1.1. Constatada pelo Pregoeiro a admissibilidade da intenção do recurso, será concedido ao 
recorrente o prazo de 01 (um) dia, para apresentar as razões de recurso, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem as contrarrazões em igual prazo, 
que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

 
13.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, no prazo 
fixado pelo Pregoeiro, nos termos do caput, importará a decadência desse direito, ficando o Pregoeiro 
autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 
 
13.3. A decisão do pregoeiro deverá ser motivada e submetida à apreciação da autoridade responsável 
pela licitação. 
 
13.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
 
13.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
13.6. A sessão pública do pregão só será concluída depois de declarado o vencedor do certame e 
encerrado o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso, cabendo aos licitantes 
permanecer conectados ao sistema até o final desta etapa. 
 
13.7. Após o julgamento dos recursos e das contrarrazões, e constatada a regularidade dos atos 
praticados, será adjudicado o objeto do certame ao licitante declarado vencedor, estando o resultado final 
da licitação sujeito à homologação pela Autoridade Superior competente, que irá analisar a conveniência 
e oportunidade da contratação e a legalidade dos atos praticados. 
 
14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
14.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que não 
houver recurso. 
 
14.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser 
realizada depois da adjudicação do objeto à proponente vencedora pelo pregoeiro, ou, quando houver 
recurso, pela própria autoridade competente. 
 
14.3. Quando a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a 
contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos licitantes quantos forem 
necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora. 
 
15. DO CONTRATO E NOTA DE EMPENHO 
 
15.1. O presente Edital fará parte integrante e inseparável do Contrato a ser firmado com a licitante 
vencedora, conforme Anexo IV. 
 
15.2. Após homologada a licitação, a CONTRATANTE convocará a licitante vencedora, durante a 
assinatura do instrumento contratual ou instrumento equivalente juntamente com a Nota de 
Empenho, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções constantes neste edital e do previsto no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 

15.2.1. Previamente à emissão de Nota de Empenho, à contratação e a cada pagamento, a 
CONTRATANTE deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária 
de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder 
Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

15.2.2. Na ocasião da assinatura do CONTRATO, a licitante vencedora deverá dispor de 
“CERTIFICAÇÃO DIGITAL”, nos termos da resolução n° 11.536/2014-TCM. 

 
15.3. É facultado à Administração, quando o convocado não apresentar situação regular no ato da 
contratação ou se recusar-se a assinar/retirar o referido documento, no prazo e condições estabelecidas, 
chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, 
nas condições de sua(s) proposta(s), ou conforme negociação, podendo ainda, revogar a licitação 
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 
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15.4. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato ou retirar o instrumento 
equivalente com a Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE, caracterizará 
o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 
 
15.5. As formas de pagamento, recebimento, obrigações das partes, penalidades contratuais e demais 
condições estabelecidas para o ajuste estão discriminadas na Minuta de Contrato, parte integrante deste 
Edital. 
 
15.6. Os contratos terão suas vigências de até 6 (seis) meses e poderão ser prorrogados por períodos 
sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência. 
 
15.7. O prazo para recebimento da Nota de Empenho poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Administração. 
 
15.8. A emissão da Nota de Empenho está condicionada à verificação da regularidade da habilitação 
parcial do licitante vencedor no SICAF. 
 
15.9. É facultado ao Pregoeiro, quando o convocado não receber a Nota de Empenho, no prazo e nas 
condições estabelecidas, convocar outro licitante, obedecida a ordem de classificação, para assiná-lo, 
após negociação, aceitação da proposta e comprovação dos requisitos. 
 
16. DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 
16.1. Nos termos do art. 58, inciso III combinado com o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, será 
designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos itens, anotando em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização 
de falhas ou defeitos observados;  
 
16.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou 
vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de 
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 8.666, de 1993; 
 
16.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
 
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - FUNPAPA/PMB 
 
São obrigações da FUNPAPA/PMB: 
 
17.1. Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das 
condições estabelecidas; 
 
17.2. Rejeitar os serviços cujas especificações não atendam aos requisitos mínimos constantes neste 
TR; 
 
17.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio da comissão ou gestor, designado 
para este fim, de acordo com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
17.4. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega 
dos itens e emissão dos Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo; 
 
17.5. Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação de cada um dos itens que compõem o 
objeto deste termo a serem recebidos; 
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17.6. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes de cada 
um dos itens que compõem o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias; 
 
17.7. Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para ajustes e/ou substituições 
dos objetos que compõem o objeto deste termo. 
 
18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
São obrigações da CONTRATADA: 
 
18.1. Fornecer o objeto de acordo com os parâmetros estabelecidos neste TR, atendidos os requisitos e 
observadas às normas constantes deste instrumento; 
 
18.2.  Colocar à disposição da FUNPAPA/PMB, os meios necessários à comprovação da qualidade dos 
itens, permitindo a verificação das especificações em conformidade com o descrito no anexo; 
 
18.3.  Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e 
municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo; 
 
18.4.  Responsabilizar-se pela(s) garantia(s) do(s) serviços (s), objetos da licitação, dentro dos padrões 
de certificação de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em 
vigor; 
 
18.5.  Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 
assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos; 
 
18.6.  Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto adquirido pelo contratante, 
sem prévia autorização; 
 
18.7.  Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela FUNPAPA/PMB, ou pelo órgão 
participante, durante a vigência do contrato; 
 
18.8.  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
18.9. Aceitar os acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até 50% (cinquenta por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato, consoante disposto na Lei n° 13.979/2020. 

 
18.10. Fornecimento de mão de obra adequada para prestação dos serviços, devendo utilizar uniformes 
e estar com os respectivos crachás de identificação, em local visível, no ato da prestação do serviço; 
 
18.11. Providenciar para que os empregados da CONTRATADA ao prestar o serviço portem-se de modo 
adequado e tratem com respeito e urbanidade todas as pessoas a quem por ventura precisem se dirigir; 
 
18.12. A licitante CONTRATADA utilizará de pessoal devidamente habilitado para execução dos serviços, 
sendo por sua conta todas as despesas que incidam, direta ou indiretamente no pagamento de pessoal; 
 
18.13. A Empresa se responsabilizará pelos danos causados por seus empregados ao patrimônio da 
CONTRATANTE ou de terceiros, ainda que involuntariamente, devendo ser adotadas as providências 
necessárias, colimando o ressarcimento dos danos em prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, 
a contar da comunicação por escrito efetuada por esta Fundação.  
 
18.14. O objeto desta contratação deverá observar rigorosamente as especificações técnicas constantes 
neste TR e no Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19, emitido 
pelo Ministério da Saúde, de modo a esclarecer a qualidade e a forma dos serviços a serem prestados. 

 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf


SEGEP 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
COORDENAÇÃO GERAL DO 
PLANEJAMENTO E GESTÃO 

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO - PMB 
 

Coordenadoria Geral de Licitação/PMB 
Av. Governador José Malcher, nº 2.110, Bairro: São Brás, CEP: 66060-230 – Belém/PA 

Fone: (91) 3202-9919, e-mail: cgl.pregoeiro2@gmail.com 

18.14.1. O Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19, emitido 
pelo Ministério da Saúde pode ser obtido pelo site a seguir, mas a contratada deverá obedecer 
sempre a versão mais atual emitida: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-
corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf. 

18.15. A realização dos serviços deverá ser de acordo com as normas de referência técnica da ANVISA 
e somente quando solicitado pela FUNPAPA, e de acordo com as condições de referências técnicas 
para o funcionamento de estabelecimentos funerários e congêneres da ANVISA,; 
 
18.16. O(s) REGISTRO(S) DE CERTIDAO (ÕES) DE ÓBITO refere-se a declaração feita em cartório 
oficial de registro civil da circunscrição local, lavrada à vista do atestado médico, se houver, ou em caso 
contrário mediante declaração de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado a morte; 
 
18.17. Na execução dos serviços funerários deverá ser garantida a disponibilização de VAN PARA 
ACOMPANHANTE, somente quando solicitado pela FUNPAPA, desde que obedecidas as 
formalidades e cautelas legais estabelecidas pela OMS e pelo MS, com motorista e dotado de todos os 
itens de segurança dispostos na Lei de Trânsito brasileira; 
 
19. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
19.1. O recebimento, o local e o prazo de entrega deverão ocorrer de acordo com o contido no Termo 
de Referência – Anexo I deste Edital. 
 
19.2. A critério do CONTRATANTE poderá ser modificado o local de entrega, para outro endereço no 
Município de Belém, sem qualquer tipo de ônus adicionais. 
 
19.3. O recebimento e a aceitação dos objetos estarão condicionados à observância de suas descrições 
técnicas, cabendo à verificação e avaliação, sendo atestados, mediante avaliação técnica favorável pelo 
responsável técnico da FUNPAPA. 
 
19.4. Apresentar o produto com a embalagem em perfeito estado, nas condições de temperatura exigidas 
no rótulo, sendo que todos os dados devem estar em língua portuguesa, separados por lotes e prazos de 
validade, com seus respectivos quantitativos impressos na Nota Fiscal. 
 
19.5. Não serão aceitos objetos diferentes dos especificados no Anexo II, fora dos prazos mínimos 
estipulados, em mau estado de conservação, de qualidade inferior, com a embalagem danificada ou com 
os lacres de segurança (para aquele(s) objetos (s) que houver) rompidos. 
 
19.6. O objeto desta licitação será recebido por servidor designado ou comissão, na forma do art. 15, 
§8º, da Lei Federal nº 8.666/93, nos prazos e nos termos estabelecidos no referido Termo de Referência 
– Anexo I, sendo atestados, mediante termo circunstanciado, e serão recebidos: 

a) Provisoriamente: no ato da entrega, para posterior verificação da conformidade do objeto, com 
as especificações contidas no Anexo II, mediante a emissão do Termo de Recebimento Provisório; 

b) Definitivamente: no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da assinatura 
do Termo de Recebimento Provisório e após a verificação de sua compatibilidade com as 
especificações do objeto desta licitação, mediante a emissão de Termo de Recebimento Definitivo 
assinado pelas partes. 

 
19.7. O recebimento definitivo não exclui as responsabilidades civil e penal da ADJUDICATÁRIA. 
 
19.8. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer serviço que não esteja de 
acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente de boa qualidade, bem como 
determinar prazo para substituição do serviço eventualmente fora de especificação. 
 
19.9. Caso, durante o prazo de garantia, seja constatado quaisquer defeitos ou divergências nas 
características dos serviços, o Contratante, comunicará o fato, por escrito, ao Fornecedor, sendo de até 
48 (quarenta e oito) horas o prazo para correção dos defeitos e/ou troca dos serviços, contadas a 
partir da solicitação efetuada, sem qualquer ônus à Administração Pública.  
 
20. DO PAGAMENTO 
 
20.1. O preço ajustado será total, fixo e definitivo, expresso em moeda corrente do país. 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
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20.2. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias subsequentes à entrega definitiva dos itens, 
mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor competente, 
após conferência das quantidades e da qualidade do mesmo. 
 
20.3. O pagamento poderá ser antecipado, mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal), bem 
como comprovação da execução de parte ou etapa do objeto ora contratado, nos termos do que 
dispõe o art. 1º, inciso II da Medida Provisória nº. 961, de 6 de maio de 2020 e o art. 15 da Lei nº 
8.666/93. 
 
20.4. O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, por meio de ordem bancária junto à 
agência bancária indicada na declaração fornecida pelo licitante, contados do recebimento definitivo dos 
serviços e mediante a apresentação dos documentos fiscais legalmente exigíveis e devidamente 
atestados pelo servidor/Comissão de Recebimento. 
 
20.5. Será procedida consulta “On-Line” junto ao SICAF antes de cada pagamento a ser efetuado a 
CONTRATADA, para verificação das condições exigidas na contratação, cujos resultados serão 
impressos e juntados aos autos do processo próprio. Caso fique constatado o vencimento das guias de 
recolhimento do FGTS e da Previdência Social, a CONTRATADA deverá apresentar, no prazo constado 
na solicitação feita pela Administração, a sua regularização. 
 
20.6. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. 
(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. 
 
20.7. No caso de eventual atraso de pagamento por culpa comprovada da CONTRATANTE, o valor 
devido deverá ser acrescido de multa de atualização monetária financeira, apurados entre a data de 
vencimento da Nota Fiscal e a do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados a taxa 
de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

 
I = (TX / 100) / 365 
EM = I x N x VP 
Onde: 
I = Índice de Atualização Financeira 
TX = Percentual da Taxa de Juros de Mora Anual – 6% / Ano 
VP = Valor da Parcela em atraso 
EM = Encargos Moratórios 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento 
 

20.8. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na 
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA, em favor da CONTRATADA. Caso esse valor seja superior 
ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se 
necessário. 
 
20.9. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal/fatura, por culpa da 
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias reiniciar-se-á a contar da respectiva reapresentação. 
 
21. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
21.1 As despesas decorrentes da execução dos serviços a serem contratados correrão à conta de 
recursos específicos consignados no Orçamento Municipal deste exercício, na seguinte dotação:  
 

Função Programática: xxxxxxxxxxxxxx 
Elemento de Despesa: xxxxxxxxxxxxx 
Fonte: xxxxxxxxx 
Sub ação: xxxxxxx 
Tarefa: xxxxx 
Atividade: xxx 

 
22. DAS SANÇÕES APLICAVEIS AO LICITANTE 
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22.1. O licitante que causar o retardamento do andamento do certame, não mantiver a proposta, desistir 
do lance ofertado, fraudar de qualquer forma o procedimento desta licitação, ou o vencedor que, 
convocado dentro do prazo de validade da proposta, deixar de entregar documentação exigida no Edital, 
apresentar documentação falsa, não assinar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou frustrar a 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 
ficará sujeito às seguintes penalidades, segundo a extensão da falta cometida, em observância ao direito 
à prévia defesa: 
 

Ocorrência Penalidades que poderão ser aplicadas 

Não assinar a Ata ou Contrato, ou não 
retirar a Nota de Empenho, quando 
convocada dentro do prazo de validade 
de sua proposta. 

1. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo 
período de 2 (dois) anos, e/ou,  
2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor registrado na 
Ata/Contrato, a juízo da Administração. 

Entregar o objeto fora do prazo 
estabelecido. 

3. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada 
sobre o valor do serviço não fornecido, limitada a 20 (vinte) 
dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, 
poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. 

Não efetuar a troca do objeto, quando 
notificado. 

4. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo 
período de 1 (um) ano, e/ou,  
5. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota 
de empenho.  

Substituir o objeto fora do prazo 
estabelecido. 

6. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada 
sobre o valor do serviço não substituído, limitada a 20 (vinte) 
dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, 
poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto.  

Deixar de entregar documentação exigida 
neste Edital. 

7. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo 
período de 1 (um) ano, e/ou,  
8. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota 
de empenho/valor total estimado para o item.  

Não mantiver a proposta ou desistir do 
lance. 

9. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo 
período de 1 (um) ano, e/ou,  
10. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor de sua 
proposta ou lance, a juízo da Administração. 

Comportar-se de modo inidôneo. 

11. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo 
período de 2 (dois) anos, e/ou,  
12. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da 
contratação, a juízo da Administração. 

Fizer declaração falsa.  

13. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo 
período de 2 (dois) anos, e/ou,  
14. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da 
contratação, a juízo da Administração 

Apresentar documentação falsa.  

15. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo 
período de 5 (cinco) anos, e/ou,  
16. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota 
de empenho.  
17. Comunicar ao Ministério Público Estadual. 

Cometer fraude fiscal.  

18. Impedimento de licitar com a Administração Pública 
pelo período de 5 (cinco) anos, e/ou,  
19. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota 
de empenho.  
20. Comunicar ao Ministério Público Estadual. 
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Deixar de executar qualquer obrigação 
pactuada ou prevista em lei e no Edital e 
seus Anexos do presente pregão 
eletrônico, em que não se comine outra 
penalidade. 

21. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, 
aplicada sobre o valor do instrumento contratual, limitada a 
20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da 
Administração, poderá ser considerada inexecução total ou 
parcial do objeto.  

Inexecução total.  
22. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo 
período de 2 (dois) anos, e/ou, 
23. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata. 

Inexecução parcial do objeto.  

24. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de 
Belém pelo período de 1 (um) ano, e/ou,  
25. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
correspondente a parte não executada.  

 
22.2. Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento dos 
serviços, o CONTRATANTE poderá proceder a rescisão unilateral do contrato, hipótese em que a 
empresa fornecedora dos bens também se sujeitará às sanções administrativas previstas neste Edital. 
 
22.3. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE 
ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas 
cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula. 
 
22.4. A defesa a que alude o caput deste item deverá ser exercida pelo interessado no respectivo 
processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, podendo ocorrer a juntada de 
documentos e serem arroladas até 03 (três) testemunhas. 
 
22.5. Serão considerados injustificados, os atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente 
fundamentados, e, a aceitação da justificativa ficará a critério da CONTRATANTE que deverá examinar 
a legalidade da conduta da empresa. 
 
22.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo 
ÓRGÃO, conforme procedimento esboçado no subitem anterior, a licitante vencedora ficará isenta das 
penalidades mencionadas no subitem 22.1. 
 
22.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, e no caso de impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, 
a licitante será descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, seus 
Anexos, e nas demais cominações legais. 
 
23. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

 
23.1. A CONTRATADA deve observar e fazer observar, por seus fornecedores, o mais alto padrão de 
ética durante todo o processo de licitação e execução do objeto. 
  
23.2. Para os propósitos deste caput definem-se as seguintes práticas:  
 

I. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou 
na execução de contrato;  

II. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 
processo de licitação ou de execução de contrato;  

III. “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando 
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;  

IV. “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou 
afetar a execução do contrato.  

V. “prática obstrutiva”:  
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(i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes da Administração Pública do Brasil ou de países estrangeiros, com o objetivo 
de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima;  

(ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito da Administração 
Pública do Brasil ou de países estrangeiros a promover inspeção.  

 
23.3. Considerando os propósitos acima elencados, a CONTRATADA concorda e autoriza que a 
Administração Pública do Brasil possa inspecionar o local de sua execução e todos os documentos, contas 
e registros a ele relacionados, aplicando-se as disposições da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção). 
 
24. DA ANULAÇÃO, DA REVOGAÇÃO E DA RESCISÃO 
 
24.1. A autoridade competente para homologar este certame poderá revogar a licitação em face de 
razões de Interesse Público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
 
24.2. A anulação do procedimento licitatório induz ao Contrato. 
 
24.3. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 
ressalvado o direito do fornecedor de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no 
cumprimento da Ata e das condições deste Edital. 
 
24.4. No caso de desfazimento de processo licitatório fica assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa. 
 
24.5. Constituem motivos para a rescisão do instrumento contratual as estabelecidas no art. 78 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
24.6. A rescisão, devidamente motivada nos autos, será antecedida de procedimento administrativo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. Assegura-se ao CONTRATANTE, no caso de rescisão 
culposa, sem prejuízo das sanções cabíveis, os direitos estabelecidos no art. 80 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
25. DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
25.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, não se responsabilizando o CONTRATANTE por 
nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros. 
 
26. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
 
26.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, desde que sejam observados 
pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas 
as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 
 
27. DO FORO 
 
27.1. As questões decorrentes da execução deste Edital, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Comum, no Foro da cidade de Belém/PA, 
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
28. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
28.1. Com vistas a assegurar um maior número de ofertas, é admitida a possibilidade de saneamento de 
falhas, de complementação de insuficiências ou ainda de correções de caráter notadamente formal no 
curso do procedimento, desde que o proponente possa satisfazer as exigências dentro do prazo de 24 
(vinte e quatro) horas. 
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28.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase do Pregão, promover 
diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da documentação. 
 
28.3. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida, por conveniência exclusiva 
da FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA. 
 
28.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
documentos relativos a esta licitação e a FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA não será, em 
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 
procedimento licitatório. 
 
28.5. Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
28.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a Sessão Pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do 
Pregoeiro em contrário. 
 
28.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, 
desde que seja possível a aferição das suas qualificações e a exata compreensão da sua proposta, 
durante a realização da Sessão Pública de Pregão. 
 
28.8. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados. 
 
28.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das devidas disposições 
legislativas. 
 
28.10. Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia de início e incluir-se-
á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto 
em contrário. 
 
28.11. Só se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de expediente nesta Secretaria. 
 

28.11.1. Se o vencimento cair em dia que não houver expediente ou, se este for encerrado antes 
do horário normal, nesta Secretaria, serão prorrogados para o primeiro dia útil seguinte. 

 
28.12. Este Edital e seus Anexos serão fornecidos gratuitamente pela internet, no portal do Comprasnet:  
www.comprasgovernamentais.gov.br ou site/portal da PMB: www.belem.pa.gov.br 
 
28.13. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito ao empenho. 
 
29. ANEXOS 
 
29.1. Constituem Anexos do Edital e dele fazem parte integrante, independentemente de transcrição: 
 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
ANEXO A – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E QUANTITATIVO ESTIMADO. 
ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, QUANTITATIVO ESTIMADO E VALOR MÁXIMO 
ADMISSÍVEL. 
ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL. 
ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO 

Belém/PA, xx de xxxxxxxxx de 2020. 
 
 

__________________________ 
xxxxxxxxxxxxx 

Pregoeiro/CGL/SEGEP/PMB  

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.belem.pa.gov.br/
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ANEXO I  
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 OBJETO 
 
1.1 O presente Termo de Referência tem por finalidade a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, objetivando fortalecer os 
procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 no Município de Belém, conforme 
os prazos, especificações e quantitativos discriminados neste Termo de Referência, conforme os prazos 
e condições constantes neste instrumento. 
 
2 JUSTIFICATIVA 
 
2.1 Justifica-se o atendimento deste processo licitatório na modalidade PREGÃO, na sua forma 
ELETRÔNICA, consoante Lei n° 10.520/02, Decreto Federal n° 10.024/19, Lei n° 13.979/2020 e MPV 
961/2020, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, sob regime de execução indireta “empreitada por preço 

unitário”, a fim de suprir as necessidades da FUNPAPA/PMB. 
  
2.2 Dessa forma, insta esclarecer que, a transmissão do coronavírus no Brasil já foi considerada 
comunitária, conforme Portaria do Ministério da Saúde de n° 454/2020, com possibilidade de aumento e 
agravamento de casos. O enfrentamento de uma epidemia requer a contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviços funerários para o devido sepultamento dos falecidos de 
COVID-19. 
 
2.3 Nesse sentido, a necessidade da contratação pública se fundamenta em critérios técnicos tomando 
por base a doença e transmissão do vírus, assim como as projeções do seu comportamento, além das 
orientações dos órgãos oficiais de saúde, especialmente quanto aos serviços funerários. 
 
2.4 Deste modo, esta contratação se torna essencial para a assistência social, pois objetiva equipar e 
garantir o atendimento à população em situação de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência e que não podem 
arcar com os custos de sepultamento de seus parentes vítimas da Pandemia. 
 
2.5 Assim sendo, os serviços mencionados são indispensáveis ao atendimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade de baixa renda, pois, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a 
saúde e a segurança da população em geral, inclusive com a possibilidade do aumento da propagação 
da COVID – 19 no Município de Belém. 
 
2.6. Justificativas de divisão em lotes: 
 

2.6.1 Os itens dos serviços que compõem cada lote, foram reunidos e agrupados de tal forma a 
evitar prejuízo para o conjunto da contratação das atividades a serem executadas, haja vista a 
dependência técnica correlata, evitando-se, com isso, também a perda da economia de escala bem 
como o eficaz gerenciamento das contratações que são necessárias ao regular funcionamento, 
tendo em vista a interdependência dos itens pertencentes ao lote, conforme previsão da Súmula 
247 do TCU. 
 
2.6.2 Optou-se pela divisão dos serviços em quatro lotes diferentes, mas, porém, contemplando os 
mesmos serviços em razão das seguintes circunstâncias: 
 

2.6.2.1. A divisão dos serviços em lotes visou garantir que os serviços sejam prestados por 
empresas diferentes para garantir execução concomitante do serviço funerário essencial, cuja 
demanda aumentou significativamente e deve ser prestado de forma simultânea.  
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2.6.2.2. Visa-se, portanto, qualidade e eficiência na execução dos serviços funerários, evitando 
a descontinuidade do serviço essencial diante das mortes causadas pela Pandemia do COVID-
19. 

 
2.6.3 Não será admitido, como regra, que a mesma empresa seja contratada para mais de um lote, 
a fim de preservar o parcelamento do objeto e o atendimento simultâneo da demanda, conforme a 
necessidade e dinâmica dos serviços. 
 
2.6.4 Será admitida a contratação de dois ou mais lotes para uma mesma empresa somente se: 
 

2.6.4.1 Não existirem quantidade suficiente de propostas de empresas interessadas para 
contemplação dos lotes a participantes diferentes; 
 
2.6.4.2 Existindo quantidade suficiente de propostas, as participantes desistam de suas 
propostas, de modo que não possa haver contemplação de um lote por empresa; 
 
2.6.4.3 No momento de negociação de preços, as participantes que apresentarem propostas 
com valores acima dos preços de serviços (unitários e/ou global) da menor proposta não 
aceitarem reduzir seus valores de modo a garantir a homogeneidade de preços pelos serviços 
a serem contratados, compatíveis com a pesquisa de mercado, hipótese em que somente uma 
ou duas empresas poderão ser contempladas com dois ou mais lotes, sendo que a mesma 
empresa deverá cotar os mesmos preços unitários para todos os lotes, caso opte pela 
participação na totalidade dos serviços contemplados no termo de referência. 

 
2.6.5 Caso, excepcionalmente, a CONTRATANTE necessite contemplar dois ou mais lotes 
para uma mesma empresa, esta emitirá declaração que possui estrutura e empregados 
suficientes para prestar a quantidade total de serviços dos lotes de modo a garantir a 
continuidade do serviço funerário essencial neste momento de combate à Pandemia. 

 
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
3.1. O objeto desta contratação deverá observar rigorosamente as especificações técnicas constantes 
no Anexo A do presente TR e tópico 8 CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 
 
4. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
4.1. Trata-se de serviço comum a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua 
forma eletrônica, com fulcro no art. 4º- G da Lei nº 13.979/2020. 
 
5. ESTIMATIVA DE CUSTO/DOTAÇÃO 
 
5.1. A estimativa de custo para a contratação do objeto do presente TR será realizada após a ampla 
consulta/pesquisa no mercado do valor dos itens a serem licitados, devendo obrigatoriamente ser 
elaborada, com base na IN nº 05/2014-SLTI/MPOG e suas alterações e a Lei 13.979/2020 e suas 
alterações, a fim de permitir a indicação dos recursos orçamentários em dotação correta e suficiente para 
a presente contratação. 
 
6. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO 
 
6.1. A proponente deverá na ocasião da apresentação da proposta: 
 

6.1.1. Apresentar proposta de preços e documentações de forma clara e detalhada, citando 
especificação, fabricante, país de procedência e outras características que permitam identificá-los, 
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anexando-se, inclusive, quando possível, prospectos em Português, sem referência às expressões 
“similar”, de acordo com os requisitos indicados neste TR;  
 
6.1.2. Indicar o valor unitário e total de cada item e o valor total de cada lote que a proponente se 
propõe a fornecer, em algarismo e por extenso, já incluídas, discriminadamente, todas e quaisquer 
despesas tais como frete, taxas e impostos, inclusive o desembaraço alfandegário, dentre outras, 
observadas as isenções previstas na legislação, com cotações em moeda corrente nacional; 
 
6.1.3. Indicar na proposta que os preços unitários do objeto ofertados na licitação serão fixos e 
irreajustáveis; 
 
6.1.4. Indicar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) 
dias contados da data de sua apresentação; 
 
6.1.5. Apresentar na proposta validade dos serviços, não podendo ser inferior a 12 (doze) meses 
a contar da data de entrega no órgão solicitante; 

 
6.1.6. A garantia prevista para o item diz respeito à solução de problemas no que tange a qualquer 
problema apresentado e, terá início a partir da data do recebimento definitivo, sem ônus adicional 
para a FUNPAPA/PMB; 
 
6.1.7. Qualquer opção oferecida, que não atenda as especificações contidas no anexo, não será 
levada em consideração durante o julgamento. 

 
6.2. Não será aceita imposição de valor mínimo para faturamento do pedido e de faturamento mínimo 
na proposta. 
 
7. DOCUMENTOS LEGAIS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
7.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

a) Atestado de Capacidade Técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando que a empresa licitante desempenhou ou desempenha atividade pertinente e 
compatível em características ao objeto da licitação, deverá estar emitido em nome e com o 
CNPJ/MF da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante; 
 
b) Licença de Funcionamento (Alvará Sanitário) atualizada, ou cadastramento definitivo 
emitidos por órgão da Vigilância Sanitária local; 

 
7.2. A verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de 
prova. 
 
8. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
8.1. Fornecimento de mão de obra adequada para prestação dos serviços, devendo utilizar uniformes e 
estar com os respectivos crachás de identificação, em local visível, no ato da prestação do serviço; 
 
8.2. Providenciar para que os empregados da CONTRATADA ao prestar o serviço portem-se de modo 
adequado e tratem com respeito e urbanidade todas as pessoas a quem por ventura precisem se dirigir; 
 
8.3. A licitante CONTRATADA utilizará de pessoal devidamente habilitado para execução dos serviços, 
sendo por sua conta todas as despesas que incidam, direta ou indiretamente no pagamento de pessoal; 
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8.4. A Empresa se responsabilizará pelos danos causados por seus empregados ao patrimônio da 
CONTRATANTE ou de terceiros, ainda que involuntariamente, devendo ser adotadas as providências 
necessárias, colimando o ressarcimento dos danos em prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, 
a contar da comunicação por escrito efetuada por esta Fundação. 3 
 
8.5. O objeto desta contratação deverá observar rigorosamente as especificações técnicas constantes 
neste TR e no Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19, emitido 
pelo Ministério da Saúde, de modo a esclarecer a qualidade e a forma dos serviços a serem prestados. 

 
8.5.1. O Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19, emitido 
pelo Ministério da Saúde pode ser obtido pelo site a seguir, mas a contratada deverá obedecer 
sempre a versão mais atual emitida: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-
corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf. 
 

8.6. A realização dos serviços deverá ser de acordo com as normas de referência técnica da ANVISA e 
somente quando solicitado pela FUNPAPA, e de acordo com as condições de referências técnicas 
para o funcionamento de estabelecimentos funerários e congêneres da ANVISA,; 
 
8.7. O(s) REGISTRO(S) DE CERTIDAO (ÕES) DE ÓBITO refere-se a declaração feita em cartório oficial 
de registro civil da circunscrição local, lavrada à vista do atestado médico, se houver, ou em caso contrário 
mediante declaração de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado a morte; 
 
8.8. Na execução dos serviços funerários deverá ser garantida a disponibilização de VAN PARA 
ACOMPANHANTE, somente quando solicitado pela FUNPAPA, desde que obedecidas as 
formalidades e cautelas legais estabelecidas pela OMS e pelo MS, com motorista e dotado de todos os 
itens de segurança dispostos na Lei de Trânsito brasileira; 
 
9. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÃO DE ENTREGA  
 
9.1. Os serviços deverão ser prestados no prazo máximo de 04 (quatro horas) após o recebimento da 
nota de empenho e de acordo com a solicitação formal do órgão, a ser prestado na Região Metropolitana 
de Belém, para efetivar a prestação respectiva, quando então apresentará a nota fiscal correspondente 
que, depois de conferida e atestada, será paga em até 10 (dez) dias após sua apresentação.  
 
9.2.  A critério da CONTRATANTE poderá ser modificado o local de entrega, para outro endereço no 
Município de Belém, sem qualquer tipo de ônus adicionais; 
 
9.3.  O recebimento e a aceitação dos serviços estarão condicionados após avaliação pelo responsável 
técnico da FUNPAPA, sendo atestados, mediante avaliação técnica favorável; 
 
9.4.  A aceitação do objeto está condicionada ao atendimento das especificações mínimas constantes 
neste TR; 
 
9.5.  Os itens que compõem cada lote deverão ser novos e de primeiro uso e que estejam na linha de 
produção atual do fabricante e, em perfeitas condições de uso, nos termos da legislação vigente; 
 
9.6. Todas as despesas com transportes correrão por conta da contratada. 
 
9.7. Não serão aceitos serviços diferentes dos especificados neste TR; 
  
9.8.  Caso, durante o prazo de garantia, seja constatado quaisquer defeitos ou divergências nas 
características dos serviços, o Contratante, comunicará o fato, por escrito, ao Fornecedor, sendo de até 
48 (quarenta e oito) horas o prazo para correção dos defeitos e/ou troca dos serviços, contadas a 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
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partir da solicitação efetuada, sem qualquer ônus à Administração Pública.  
 
10. DO RECEBIMENTO 
 
10.1. O recebimento e a aceitação do serviço licitado dar-se-á por comissão ou servidor responsável, 
sendo atestados, mediante termo circunstanciado, e serão recebidos:  
 

a) Provisoriamente: no ato da prestação do serviço, para posterior verificação da conformidade 
do item, com as especificações contidas no Termo de Referência, mediante a emissão do termo de 
Recebimento Provisório; e, 
 
b) Definitivamente: no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
assinatura do termo de recebimento provisório e após a verificação de sua compatibilidade com as 
especificações do objeto desta licitação, mediante a emissão de Termo de Recebimento Definitivo 
assinado pelas partes. 

 
11. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
São responsabilidades da CONTRATADA: 
 
11.1.  Fornecer o objeto de acordo com os parâmetros estabelecidos no TR, atendidos os requisitos e 
observadas às normas constantes neste instrumento; 
 
11.2. Colocar à disposição da FUNPAPA/PMB, os meios necessários à comprovação da qualidade dos 
itens, permitindo a verificação das especificações em conformidade com o descrito neste TR;  
 
11.3. Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais 
e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo;  
 
11.4. Responsabilizar-se pela(s) garantia(s) do(s) serviço(s), objeto da licitação, dentro dos padrões de 
certificação de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em 
vigor; 
 
11.5. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 
assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos; 
 
11.6. Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto da contratação pelo 
CONTRATANTE, sem prévia autorização;  
 
11.7. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela FUNPAPA/PMB, ou pelo órgão 
participante, durante a vigência do contrato. 
 
11.8. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
11.9. Aceitar os acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até 50% (cinquenta por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato. 
 
12. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE  
 
São obrigações da FUNPAPA/PMB:  
 
12.1. Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa cumprir suas obrigações 
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dentro das condições estabelecidas;  
 
12.2. Rejeitar o objeto cuja especificação não atenda aos requisitos mínimos constantes neste Termo 
de Referência;  
 
12.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio de representante devidamente 
designado na qualidade de fiscal do contrato, nos termos do artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93;  
 
12.4. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) / Fatura(s) da CONTRATADA, após a efetiva 
entrega dos serviços e emissão dos Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo, conforme prazo 
estabelecido neste TR; 
 
12.5. Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação dos itens e dos serviços que compõe 
o objeto deste termo a ser recebido;  
 
12.6. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes no 
serviço ou no item que compõe o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias; 
 
12.7. Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para ajustes e/ou 
substituições dos serviços que compõem o objeto deste termo. 
 
13. DAS CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO  
 
13.1. Após homologada a licitação, a CONTRATANTE convocará a licitante vencedora para a 
assinatura do contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo de até 10 (dez) dias úteis, sob pena 
de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções constantes neste Termo de Referência e do 
previsto no art. 81 da Lei nº 8.666/93 e art. 49 do Decreto Federal n° 10.024/19; 
 
13.2. É facultado à Administração, quando o convocado não apresentar situação regular na assinatura 
do contrato ou se recusar a assinar o referido documento, no prazo e condições estabelecidas, chamar 
os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nas 
condições de suas propostas, ou conforme negociação, podendo ainda, revogar a licitação 
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n° 8.666/93; 
 
13.3. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido 
pela CONTRATANTE, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às 
penalidades legalmente estabelecidas; 
 
13.4. Os contratos terão suas vigências submetidas ao que determina o art. 57 da Lei nº 8.666/93; 
 
13.5. O prazo para recebimento da Nota de Empenho poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Administração; 
 
13.6. A emissão da Nota de Empenho está condicionada à verificação da regularidade da habilitação 
parcial do licitante vencedor no SICAF; 
 
13.7. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias subsequentes à entrega definitiva dos itens, 
mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor competente, 
após conferência das quantidades e da qualidade do mesmo. 
 
13.8. O pagamento poderá ser antecipado, mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal), bem 
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como comprovação da execução de parte ou etapa do objeto ora contratado, nos termos do que 
dispõe o art. 1º, inciso II da Medida Provisória nº. 961, de 6 de maio de 2020 e o art. 15 da Lei nº 
8.666/93. 
 
14. REAJUSTE 
 
14.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 
apresentação das propostas.  
 

14.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o IPCA – Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 
anualidade.  

 
14.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 
dos efeitos financeiros do último reajuste.  
 
14.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar 
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este 
ocorrer.  
 
14.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.  
 
14.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação 
então em vigor.  
 
14.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
 
14.7. O reajuste será realizado por apostilamento.  
 
15. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
15.1. Nos termos do art. 58, inciso III combinado com o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, será 
designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos itens, anotando em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização 
de falhas ou defeitos observados;  
 
15.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou 
vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de 
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 8.666, de 1993; 
 
15.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
 
16. FONTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 
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16.1. As despesas decorrentes das contratações serão arcadas através das dotações orçamentárias 
próprias, indicadas antes da formalização do (s) contrato (s), conforme previsões/suplementações no 
Orçamento da FUNPAPA/PMB. 
 
17. SUBCONTRATAÇÃO 
 
17.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, não se responsabilizando o CONTRATANTE por 
nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros. 
 
18. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
 
18.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à 
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 
 
19. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
18.1 A vigência da (s) contratação (ões) firmada(s) será estabelecida por 6 (seis) meses, conforme a 
especificidade das aquisições e a necessidade de atendimento da garantia dos serviços contratados, 
consoante está disposto na Lei 13.979/2020. 
 
20. DAS PENALIDADES 
 
19.1. O Licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, 
deixar de entregar documentação exigida, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar- 
se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeitas às sanções previstas 
na Lei nº 8.666/93, Lei n° 10.520/2002, Lei n° 13.979/2020 e Decreto Federal n° 10.024/19. 

    
Belém, 02 de junho de 2020. 

 
 

_______________________________________ 
MARIA DE LOURDES DA SILVA CUNHA 

COORDENADORA DO SICAPE 
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ANEXO - A 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVAS 

 

LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO Qtd Estimada 

01 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 
m. 

 
45 

02 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 
0,90 m. 

 
45 

03 
Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com 
limite de peso até 300 kg. 

160 

04 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. 250 

05 Remoções 500 

06 Certidão de Óbito 500 

07 
Serviço de Van para o acompanhamento familiar 
reduzido, obedecendo Às recomendações da OMS e 
Ministério da Saúde, para evitar aglomeração. 

250 

 

ITEM DESCRIÇÃO Qtd Estimada 

08 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 
1,30 m. 

45 

09 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m 
a 0,90 m. 

45 

10 
Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m 
com limite de peso até 300 kg. 

160 

11 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. 250 

12 Remoções 500 

13 Certidão de Óbito 500 

14 
Serviço de Van para o acompanhamento familiar 
reduzido, obedecendo Às recomendações da OMS e 
Ministério da Saúde, para evitar aglomeração. 

250 
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ANEXO II 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, QUANTITATIVO ESTIMADO E VALOR MÁXIMO ADMISSÍVEL. 

 

LOTE 1  

ITEM DESCRIÇÃO  UND. QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO  
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$)  

1 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m. UNIDADE 45  415,00  18.675,00  

2 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m. UNIDADE 45 550,00  24.750,00  

3 Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite 
de peso até 300 kg. 

UNIDADE 160 1.596,67   255.467,20  

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UNIDADE 250 
              

660,00  165.000,00  

5 Remoções UNIDADE 500 
              

250,00  
            

125.000,00  

6 Certidão de Óbito UNIDADE 500  43,34  
              

21.670,00  

7 
Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido, 
obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da 
Saúde, para evitar aglomeração. 

UNIDADE 250 310,00  
              

77.500,00  

VALOR TOTAL DO LOTE 1 R$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 688.062,20 

LOTE 02 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$)  

8 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m. UNIDADE 45  415,00  18.675,00  

9 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m. UNIDADE  
45 550,00  24.750,00  

10 Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite 
de peso até 300 kg. 

UNIDADE 160 1.596,67   255.467,20  

11 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UNIDADE 250 
              

660,00  165.000,00  

12 Remoções UNIDADE 500 
              

250,00  
            

125.000,00  

13 Certidão de Óbito UNIDADE 500  43,34  
              

21.670,00  
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14 
Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido, 
obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da 
Saúde, para evitar aglomeração. 

UNIDADE 250 310,00  
              

77.500,00  

VALOR TOTAL DO LOTE 2 R$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 688.062,20 

TOTAL GERAL DOS LOTES R$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 1.376.124,40 
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ANEXO III 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL  

 
(Em papel timbrado, contendo CNPJ, endereço, telefone e demais dados necessários à formulação 
do contrato). 
 
A FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA. 
Ao Pregoeiro,  
 
Processo nº ________ Edital PE nº_____ /201X. 
 
Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços de fornecimento do seguinte item, nos termos do Edital 
e seus Anexos, conforme abaixo relacionado: 
 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO CLARA E DETALHADA DO 
SERVIÇO OFERTADO, E AINDA INFORMAÇÃO 
DE: VALIDADE. 

UNID. QUANT. 
VALOR  

UNITÁRIO  
(R$) 

VALOR  
TOTAL  

(R$) 
01      

      

VALOR TOTAL R$  
Valor por extenso: 

 
IMPORTANTE: No preço ofertado já deverão estar inclusos os valores correspondentes ao frete, 
taxas, impostos, seguro e demais despesas, tudo de responsabilidade da CONTRATADA.  
 
Informação de Validade dos produtos, não podendo ser inferior que 12 (doze) meses a contar da data 
de entrega no órgão solicitante; 

 
Prazo de validade da proposta de preços: é de 120 (cento e vinte) dias contados da data de sua 
apresentação.  
 
A realização dos serviços deverá ser de acordo com as normas de referência técnica da ANVISA e 
somente quando solicitado pela FUNPAPA, e de acordo com as condições de referências técnicas 
para o funcionamento de estabelecimentos funerários e congêneres da ANVISA,; 
 
O(s) REGISTRO(S) DE CERTIDAO (ÕES) DE ÓBITO refere-se a declaração feita em cartório oficial de 
registro civil da circunscrição local, lavrada à vista do atestado médico, se houver, ou em caso contrário 
mediante declaração de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado a morte; 
 
Na execução dos serviços funerários deverá ser garantida a disponibilização de VAN PARA 
ACOMPANHANTE, somente quando solicitado pela FUNPAPA, desde que obedecidas as formalidades 
e cautelas legais estabelecidas pela OMS e pelo MS, com motorista e dotado de todos os itens de 
segurança dispostos na Lei de Trânsito brasileira; 

 
Os serviços deverão ser prestados no prazo máximo de 04 (quatro horas) após o recebimento da nota 
de empenho e de acordo com a solicitação formal do órgão, a ser prestado na Região Metropolitana de 
Belém, para efetivar a prestação respectiva, quando então apresentará a nota fiscal correspondente que, 
depois de conferida e atestada, será paga em até 10 (dez) dias após sua apresentação.  
 
 

Declaramos, sob as penas da lei:  
● Nos comprometemos a prestar os serviços  objeto deste Edital, nas condições e exigências 

estabelecidas no Edital, Termo de Referência - Anexo I e Anexo II. 
● Declaramos que o(s) objeto(s) será(ão) entregue(s) estritamente de acordo com as 

especificações, condições, exigências constantes no Edital, Termo de Referência – Anexo I e 
Anexo II, bem como, nos seus demais Anexos, sob pena de não serem aceitos pelo órgão 
licitante. 



SEGEP 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
COORDENAÇÃO GERAL DO 
PLANEJAMENTO E GESTÃO 

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO - PMB 
 

Coordenadoria Geral de Licitação/PMB 
Av. Governador José Malcher, nº 2.110, Bairro: São Brás, CEP: 66060-230 – Belém/PA 

Fone: (91) 3202-9919, e-mail: cgl.pregoeiro2@gmail.com 

● Que estamos de pleno acordo com todas as condições e exigências estabelecidas no Edital e 
seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no 
Edital, Termo de Referência e instrumento de Contrato. 

● Estar cientes da responsabilidade administrativa, civil e penal, bem como ter tomado 
conhecimento de todas as informações e condições necessárias à correta cotação do objeto 
licitado. 

● Que os preços propostos estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive frete, taxas, 
impostos, tributos, contribuições sociais, parafiscais, comerciais e outros inerentes ao objeto 
relativo ao procedimento licitatório PREGÃO ELETRONICO SRP Nº _____/202X, inclusive 
despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto, não sendo considerados pleitos de 
acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente, observadas ainda as isenções previstas 
na legislação. 

● Que os valores ofertados na proposta serão fixos e irreajustáveis. 
 
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o contrato no prazo 
determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:  
 
Razão Social: __________________________________ 
CNPJ/MF: _________________________ 
Endereço: _____________________________________ 
CEP: ________________ 
Tel./Fax: _____________ 
Endereço Eletrônico (e-mail): ______________________  
Cidade: ______________ 
UF: ___________ 
Banco: _______________ 
Agência: _____________ 
C/C: ___________ 
 
Dados do Representante Legal da Empresa:  
Nome:_______________________________________________________  
Endereço:____________________________________________________  
CEP: _________________ Cidade: ______________________ UF:_______  
CPF/MF: _______________________ Cargo/Função: __________________  
RG nº: _________________________ Expedido por: __________________  
Naturalidade: ____________________ Nacionalidade: _________________ 
 
OBS: A empresa poderá utilizar o Anexo III como modelo para a proposta de preços, devendo 
apresentar a especificação de cada ITEM que compõe o LOTE detalhadamente. 

 
Local e data 

__________________________ 
Assinatura e carimbo  

(representante legal da empresa) 
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ANEXO IV 
MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO Nº ____/201X. 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE BELÉM DO PARÁ, REPRESENTADO PELO 
(ÓRGÃO CONTRATANTE) E A EMPRESA 
(CONTRATADA) 

 
O MUNICÍPIO DE BELÉM, representado pelo(a) (ÓRGÃO CONTRATANTE), com sede à (...) nº (...), 
Bairro (...), CEP: (...), inscrito no CNPJ/MF sob o nº (...), nesta cidade, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado por seu titular, Exmo. Sr. (...), (qualificação: nacionalidade e 
estado civil), portador do RG nº (...) e inscrito no Ministério da Fazenda sob o CPF nº (...), residente e 
domiciliado nesta capital, e de outro lado a empresa (RAZÃO SOCIAL), empresa com sede estabelecida 
à (...) nº (...), Bairro (...), CEP: (...), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (...), doravante denominada 
CONTRATADA e neste ato representada por seu sócio-administrador/procurador (nome), (qualificação: 
nacionalidade, estado civil), portador do RG nº (...) e inscrito no Ministério da Fazenda sob o CPF nº (...), 
residente e domiciliado nesta capital, resolvem celebrar o presente CONTRATO Nº_____/201X, com 
fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações subsequentes, resultante do Pregão Eletrônico nº 
(...)/201X, consoante o Processo nº______/201X-(órgão),  mediante as cláusulas e condições que 
reciprocamente se outorgam e se obrigam: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
1.1. O presente Contrato será regido pelo disposto na Leis Federais n° 8.666/93, Nº 13.979/2020 e MPV 
961/2020 e n° 10.520/02, Decretos Federais nº 10.024/2019 e nº 8.538/15, Lei Municipal nº 9.209-A/16, 
Decretos Municipais nº 47.429/05, nº 48.804A/05, nº 49.191/05, nº 75.004/13, nº 80.456/14, nº 91.254/18, 
nº 95.955/2020 e nº 91.255/18 e demais legislações aplicáveis ao assunto. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 
 
2.1. O presente Contrato vincula-se às regras dispostas no Edital de Licitação n° XX/201X (Pregão 
Eletrônico) e aos termos da proposta vencedora. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA APROVAÇÃO DA MINUTA 
 
3.1. A minuta deste Contrato foi aprovada pela Assessoria Jurídica da FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII 
- FUNPAPA, conforme parecer jurídico n° XXX/201X, nos termos do Parágrafo Único do art. 38, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e inciso X, do art. 10, do Decreto Municipal nº 47.429/05. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO 
 
4.1. O presente Contrato tem como objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS”, objetivando fortalecer os procedimentos de 
enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 no Município de Belém, consoante com o quadro 
que segue: 

 

ITEM 

ESPECIFICAÇÃO CLARA E DETALHADA DO 
MEDICAMENTO OFERTADO, E AINDA 
INFORMAÇÃO DE: NOME GENÉRICO; NOME 
FANTASIA; FORMULAÇÃO; DOSAGEM; FORMA 
FARMACÊUTICA; TIPO DE EMBALAGEM; 
MARCA; FABRICANTE; PAÍS DE PROCEDÊNCIA; 
Nº DO REGISTRO, E GARANTIA/VALIDADE. 

UNID. QUANT. 
VALOR  

UNITÁRIO  
(R$) 

VALOR  
TOTAL  

(R$) 

01      

      

VALOR TOTAL R$  
Valor por extenso: 
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4.2. Passam a fazer parte integrante deste Contrato, sob a forma de anexos, como se nele fossem 
transcritos, os seguintes documentos: 
 

4.2.1. Termo de Referência – Anexo I, Anexos A e II, Edital e Proposta de Preços. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO 
 
5.1. Os objetos serão ENTREGUES conforme abaixo: 

a) Os serviços deverão ser prestados no prazo máximo de 04 (quatro horas) após o 
recebimento da nota de empenho e de acordo com a solicitação formal do órgão, a ser prestado na 
Região Metropolitana de Belém, para efetivar a prestação respectiva, quando então apresentará a 
nota fiscal correspondente que, depois de conferida e atestada, será paga em até 10 (dez) dias após 
sua apresentação.  
 

5.2. A critério do CONTRATANTE poderá ser modificado o local de entrega, para outro endereço no 
Município de Belém, sem qualquer tipo de ônus adicionais para a CONTRATANTE. 
 
5.3. Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente em embalagens originais, 
contendo: procedência, marca, prazo de validade, entre outros (no que couber), e de acordo com a 
legislação em vigor, observadas as suas especificações; 
 
5.4. O recebimento e a aceitação dos produtos estarão condicionados após avaliação pelo responsável, 
sendo atestados, mediante avaliação técnica favorável. 
 
5.5. O recebimento dos produtos estará condicionado à observância de suas descrições técnicas, 
cabendo à verificação pelo CONTRATANTE. 
 
5.6. Não serão aceitos produtos diferentes dos especificados neste Edital e seus Anexos, fora dos prazos 
mínimos estipulados, em mau estado de conservação, de qualidade inferior, com a embalagem danificada 
ou com os lacres de segurança (para aqueles produtos que houver) rompidos. 
 
20.1. Caso, durante o prazo de garantia, seja constatado quaisquer defeitos ou divergências nas 
características dos serviços, o Contratante, comunicará o fato, por escrito, ao Fornecedor, sendo de até 
48 (quarenta e oito) horas o prazo para correção dos defeitos e/ou troca dos serviços, contadas a 
partir da solicitação efetuada, sem qualquer ônus à Administração Pública.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DA MANUTENÇÃO PELA CONTRATADA DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO: 
 
6.1. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante a vigência contratual, todas as condições 
demonstradas para habilitação na licitação efetuada, de modo a garantir o cumprimento das obrigações 
assumidas, e, deverá atualizar os documentos cuja validade expire durante a vigência contratual, bem 
como garantir o cumprimento das obrigações assumidas. 

 
6.2. Previamente à emissão de Nota de Empenho, à contratação e a cada pagamento, a 
CONTRATANTE deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de 
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, 
bem como ocorrências impeditivas indiretas. 
 
6.3. A CONTRATADA deverá ser informada sempre que houver alteração do Contrato Social da 
Empresa, através do envio de cópia do contrato atualizado. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
7.1 Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das 
condições estabelecidas; 
 
7.2 Rejeitar os produtos cujas especificações não atendam aos requisitos mínimos constantes neste TR; 
 
7.3 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio da comissão ou gestor, designado 
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para este fim, de acordo com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
7.4 Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega 
dos itens e emissão dos Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo; 
 
7.5 Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação de cada um dos itens que compõem o 
objeto deste termo a serem recebidos; 
 
7.6 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes de cada um 
dos itens que compõem o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias; 
 
7.7 Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para ajustes e/ou substituições 
dos objetos que compõem o objeto deste termo. 
 
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1. Fornecer o objeto de acordo com os parâmetros estabelecidos neste TR, atendidos os requisitos e 
observadas às normas constantes deste instrumento; 
 
8.2 Colocar à disposição da FUNPAPA/PMB, os meios necessários à comprovação da qualidade dos 
itens, permitindo a verificação das especificações em conformidade com o descrito no anexo; 
 
8.3 Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e 
municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo; 
 
8.4 Responsabilizar-se pela(s) garantia(s) do(s) produto(s), objetos da licitação, dentro dos padrões de 
certificação de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em 
vigor; 
 
8.5 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 
assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos; 
 
8.6 Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto adquirido pelo contratante, sem 
prévia autorização; 
 
8.7 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela FUNPAPA/PMB, ou pelo órgão 
participante, durante a vigência do contrato; 
 
8.8 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
8.9 Aceitar os acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até 50% (cinquenta por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, consoante disposto na Lei n° 13.979/2020; 
 
8.10 Fornecimento de mão de obra adequada para prestação dos serviços, devendo utilizar uniformes e 
estar com os respectivos crachás de identificação, em local visível, no ato da prestação do serviço; 
 
8.11 Providenciar para que os empregados da CONTRATADA ao prestar o serviço portem-se de modo 
adequado e tratem com respeito e urbanidade todas as pessoas a quem por ventura precisem se dirigir; 
 
8.12 A licitante CONTRATADA utilizará de pessoal devidamente habilitado para execução dos serviços, 
sendo por sua conta todas as despesas que incidam, direta ou indiretamente no pagamento de pessoal; 
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8.13 A Empresa se responsabilizará pelos danos causados por seus empregados ao patrimônio da 
CONTRATANTE ou de terceiros, ainda que involuntariamente, devendo ser adotadas as providências 
necessárias, colimando o ressarcimento dos danos em prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, 
a contar da comunicação por escrito efetuada por esta Fundação. 3 
 
8.14 O objeto desta contratação deverá observar rigorosamente as especificações técnicas constantes 
neste TR e no Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19, emitido 
pelo Ministério da Saúde, de modo a esclarecer a qualidade e a forma dos serviços a serem prestados. 
 

     8.14.1 O Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19,                             
emitido pelo Ministério da Saúde pode ser obtido pelo site a seguir, mas a contratada deverá obedecer 
sempre a versão mais atual emitida: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-
corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf. 

 
8.15 A realização dos serviços deverá ser de acordo com as normas de referência técnica da ANVISA e 
somente quando solicitado pela FUNPAPA, e de acordo com as condições de referências técnicas 
para o funcionamento de estabelecimentos funerários e congêneres da ANVISA,; 
 
8.16 O(s) REGISTRO(S) DE CERTIDAO (ÕES) DE ÓBITO refere-se a declaração feita em cartório oficial 
de registro civil da circunscrição local, lavrada à vista do atestado médico, se houver, ou em caso contrário 
mediante declaração de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado a morte; 
 
8.17 Na execução dos serviços funerários deverá ser garantida a disponibilização de VAN PARA 
ACOMPANHANTE, somente quando solicitado pela FUNPAPA, desde que obedecidas as 
formalidades e cautelas legais estabelecidas pela OMS e pelo MS, com motorista e dotado de todos os 
itens de segurança dispostos na Lei de Trânsito brasileira; 
 
8.18 Na ocasião da assinatura do CONTRATO, a CONTRATADA deverá dispor de “CERTIFICAÇÃO 
DIGITAL”, nos termos da Resolução n° 11.536/2014 - TCM. 
 
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
9.1 Nos termos do art. 58, inciso III combinado com o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, será 
designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos itens, anotando em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização 
de falhas ou defeitos observados;  
 
9.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 8.666, de 1993; 
 
9.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 
a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis 
 
CLÁUSULA DECIMA – DO PAGAMENTO 
 
10.1. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias subsequentes à entrega definitiva dos itens, 
mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor competente, 
após conferência das quantidades e da qualidade do mesmo. 
 
10.2. O pagamento poderá ser antecipado, mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal), bem 
como comprovação da execução de parte ou etapa do objeto ora contratado, nos termos do que 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
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dispõe o art. 1º, inciso II da Medida Provisória nº. 961, de 6 de maio de 2020 e o art. 15 da Lei nº 
8.666/93. 
 
10.3. O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, por meio de ordem bancária junto à 
agência bancária indicada na declaração fornecida pelo licitante, contados do recebimento definitivo dos 
produtos e mediante a apresentação dos documentos fiscais legalmente exigíveis e devidamente 
atestados pelo servidor/Comissão de Recebimento. 
 
10.4. Será procedida consulta “On-Line” junto ao SICAF e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
- CNDT antes de cada pagamento a ser efetuado a CONTRATADA, para verificação das condições 
exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. Caso 
fique constatado o vencimento das guias de recolhimento do FGTS e da Previdência Social, a 
CONTRATADA deverá apresentar, no prazo constante da solicitação feita pela Administração, a sua 
regularização. 
 
10.5. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. 
(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. 
 
10.6. No caso de eventual atraso de pagamento por culpa comprovada da CONTRATANTE, o valor 
devido deverá ser acrescido de multa de atualização monetária financeira, apurados entre a data de 
vencimento da Nota Fiscal e a do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados a taxa de 
0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 
 

I = (TX / 100) / 365 
EM = I x N x VP 
Onde: 
I = Índice de Atualização Financeira 
TX = Percentual da Taxa de Juros de Mora Anual – 6% / Ano 
VP = Valor da Parcela em atraso 
EM = Encargos Moratórios 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento 

 
10.7. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na 
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA, em favor da CONTRATADA. Caso esse valor seja superior 
ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se 
necessário. 
 
10.8. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal/fatura, por culpa da 
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias reiniciar-se-á a contar da respectiva reapresentação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA ATESTAÇÃO DA NOTA FISCAL/ FATURA 
 
11.1. Caberá ao titular do ÓRGÃO, ou servidor expressamente designado, a atestação das Notas Fiscais, 
Faturas e Recibos, objeto desta licitação, para efeito de pagamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
12.1. Os recursos orçamentários necessários ao adimplemento das obrigações por parte da 
Administração estão assegurados na seguinte funcional: 

Função Programática: XXXXXXXX 
Elemento de Despesa: XXXXXXXXX 
Fonte: XXXXXXXX 
Sub ação: XXXXXX 
Tarefa: XXX 
Atividade: XXXXXXXX 
 
12.2. As despesas para o exercício futuro correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em 
termo aditivo ou apostilamento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DO PREÇO 
 
13.1. O valor do contrato é de R$ xxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 
 
13.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários 
ao cumprimento integral do objeto contratado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 
14.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação 
das propostas.  
 

14.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o IPCA – Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 
anualidade.  

 
14.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 
efeitos financeiros do último reajuste.  
 
14.3 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar 
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este 
ocorrer.  
 
14.4 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.  
 
14.5 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em 
vigor.  
 
14.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
 
14.7 O reajuste será realizado por apostilamento 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
15.1. A CONTRATADA que, apresentar documentação falsa, não assinar o contrato ou instrumento 
equivalente, falhar ou frustrar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 
falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às seguintes penalidades, segundo a extensão da falta 
cometida, em observância ao direito à prévia defesa: 
 

Ocorrência Penalidades que poderão ser aplicadas 

Não assinar o Contrato ou não retirar a 
Nota de Empenho, quando convocada 
dentro do prazo de validade de sua 
proposta. 

1.Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo período de 2 
(dois) anos.  

2.Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor registrado no Contrato, 
a juízo da Administração. 

Entregar o objeto licitado fora do prazo 
estabelecido. 

3.Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor 
do serviço, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a 
critério da Administração, poderá ser considerada 
inexecução total ou parcial do objeto. 
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Não efetuar a troca do objeto licitado, 
quando notificado. 

4.Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo período de 1 
(um) ano.  

5.Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato.  

Substituir o objeto licitado fora do prazo 
estabelecido. 

6.Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor 
do serviço não substituído/refeito, limitada a 20 (vinte) dias. 
Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser 
considerada inexecução total ou parcial do objeto.  

Comportar-se de modo inidôneo. 

7.Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo período de 2 
(dois) anos.  

8.Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, a juízo da 
Administração. 

Fizer declaração falsa.  

9.Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo período de 2 
(dois) anos.  

10.Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, a juízo da 
Administração. 

Apresentar documentação falsa.  

11.Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período 
de 5 (cinco) anos.  

12.Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato.  
13.Comunicar ao Ministério Público Estadual. 

Cometer fraude fiscal.  

14.Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período 
de 5 (cinco) anos.  

15.Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato. 
16.Comunicar ao Ministério Público Estadual. 

Deixar de executar qualquer obrigação 
pactuada ou prevista em lei e no edital do 
presente pregão eletrônico, em que não 
se comine outra penalidade.  

17.Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre 
o valor do instrumento contratual, limitada a 20 (vinte) dias. 
Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser 
considerada inexecução total ou parcial do objeto.  

Inexecução total.  
18.Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo período de 

2 (dois) anos.  
19.Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato. 

Inexecução parcial do objeto.  

20.Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo período de 
1 (um) ano.  

21.Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte 
não executada.  

 
15.2. Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento dos 
produtos, o ÓRGÃO poderá proceder a rescisão unilateral do contrato, hipótese em que a CONTRATADA 
também se sujeitará às sanções administrativas previstas neste Edital. 
 
15.3. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo ÓRGÃO ou 
cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas 
cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula. 
 
15.4. A defesa a que alude o caput deste item deverá ser exercida pelo interessado no respectivo processo 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, podendo ocorrer a juntada de documentos e 
serem arroladas até 03 (três) testemunhas. 
 
15.5. Serão considerados injustificados, os atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente 
fundamentados, e, a aceitação da justificativa ficará a critério do ÓRGÃO que deverá examinar a legalidade 
da conduta da CONTRATADA. 
 
15.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo 
ÓRGÃO, conforme procedimento esboçado no subitem anterior, a CONTRATADA ficará isenta das 
penalidades mencionadas no subitem 15.1. 
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15.7.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, e no caso de impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, 
a licitante será descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, seus 
anexos, e nas demais cominações legais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DA RESCISÃO 

 
16.1. Constituem motivos para a rescisão a inexecução total ou parcial do Contrato, além das hipóteses 
legalmente previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de outras disposições legais 
aplicáveis. 

Parágrafo primeiro - A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento 
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Assegura-se ao CONTRATANTE, no caso 
de rescisão culposa, sem prejuízo das sanções cabíveis, os direitos estabelecidos no art. 80 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

Parágrafo segundo - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita 
e fundamentada da autoridade competente. 

Parágrafo terceiro - Quando a rescisão ocorrer com base nos Incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal 
nº 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos que houver 
sofrido, comprovados mediante processo administrativo, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pelo 
fornecimento efetivado prestado em decorrência da a execução do Contrato até a data da rescisão. 

Parágrafo quarto - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos 
créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das 
sanções previstas neste Instrumento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS 

 
17.1. A execução do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-ão pelas Cláusulas 
Contratuais e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os Princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, na forma do Artigo 54 da Lei Federal nº 8.666/93, 
combinado com Inciso XII do Artigo 55 do mesmo diploma legal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA – DA VIGÊNCIA 
 
18.1. A vigência do Contrato será de 6 (doze) meses, prorrogáveis por igual período, contados a partir da 
data de sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no DIÁRIO OFICIAL DO 
MUNICÍPIO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-NONA – DO REGISTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO 
CONTRATO 
 
19.1. O presente Contrato deverá ser registrado no TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO, na data da 
publicação do seu extrato, conforme prescreve o art. 6°, inciso VII da Resolução nº 11.535/2014-TCM. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO 
 
20.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no DIÁRIO OFICIAL DO 
MUNICÍPIO, em observância aos prazos legais. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA – DO FORO 
 
21.1. As partes elegem o foro da Justiça do Estado do Pará, na cidade de Belém, para dirimir quaisquer 
dúvidas que surgirem na execução do presente Instrumento. 
 
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, lavrou-se o presente 
Contrato em 03 (três) vias, para todos os fins de direito, sem rasuras ou emendas, na presença de 02 
(duas) testemunhas. 

 
Belém /PA, ....... de .................. de 201X. 



SEGEP 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
COORDENAÇÃO GERAL DO 
PLANEJAMENTO E GESTÃO 

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO - PMB 
 

Coordenadoria Geral de Licitação/PMB 
Av. Governador José Malcher, nº 2.110, Bairro: São Brás, CEP: 66060-230 – Belém/PA 

Fone: (91) 3202-9919, e-mail: cgl.pregoeiro2@gmail.com 

 
 
 

__________________________ 
(Órgão) 

CONTRATANTE 
 
 
 

__________________________ 
(Razão social) 

CONTRATADA 
 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1.  
NOME: 

RG:__________________________ 

CPF:_________________________ 

2.  
NOME: 

RG:__________________________ 

CPF:_________________________ 

 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII 
DEPARTAMENTO FINANCEIRO/SETOR DE ORÇAMENTO 

 
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DE IMPACTO 

 ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO 
 

Processo nº 00002949/2020 
 
INTERESSADO: DIRETORIA GERAL 
 
OBJETO: Processo licitatório por meio de pregão eletrônico para contratação 
emergencial de empresa especializada para Prestação de Serviços Funerários, 
objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da Pandemia motivada pela 
COVID-19. 
 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

 Projeto/Atividade: 2012 
 Sub Ação: 001 
 Tarefa: 018 
 Elemento de Despesa: 33903900 
 Fonte: 1001010007 
 Fundo: FMAS 

 
Liberação 
orçamentária 
aprovada 
através da 
Lei Municipal 
nº 
9.523/2019 

Valor Utilizado 
até 04/06/2020  

Saldo 
Atualizado em  
04/06/2020 

Valor do 
Serviço/Material 
R$ 

 
 

Saldo em  
04/06/2020 
(deduzido o 
valor 
serviço/material) 

Impacto 
sobre o 
Orçamento 
Global 
(%) 
 

1.376.124,40 0,00 1.376.124,40 1.376.124,40 0,00 100,00% 

 
 
 

Belém (PA), 04 de junho de 2020. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

     
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII 
GABINETE DA PRESIDENCIA 

 

   

      

Fundação Papa João XXIII – End. Av. Rômulo Maiorana, 
n° 1018 – Marco - CEP: 66.093-673   
E-mail: funpapagabinete@gmail.com  

 
 
 
 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA - DOD 
 
 
 
 

Declara-se para os efeitos do art. 16, II da Lei Complementar 101/2000, 

de 04 de maio de 2000, que as despesas com processo licitatório por meio de pregão 

eletrônico para contratação emergencial de empresa especializada para Prestação de 

Serviços Funerários, objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da 

Pandemia motivada pela COVID-19, objeto do Processo nº 00002949/2020, têm 

adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual do Município de 

Belém, sob o número 9.523, de 10 de dezembro de 2019, estão compatíveis com Plano 

Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 

 

 

        Belém (PA),           de                        de 2020. 

 

 

 
         
       Adriana Monteiro Azevedo 

Presidente  
FUNPAPA/PMB 
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SEDE ADMINISTRATIVA 
Av. Rômulo Maiorana, nº 1018, 
Bairro do Marco, Belém/PA 
 
 

 
NSAJ – Núcleo Setorial de 
Assuntos Jurídicos  
E-mail: ajurfunpapa@gmail.com 

 

 

 

 

Parecer n.º 442/2020-NSAJ/FUNPAPA 

Processo n.º2949/2020. 

 

 

 

Versam os presentes autos sobre procedimentos para a realização de licitação na 

modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, 

no modo de disputa ABERTO, sob o regime de execução indireta EMPREITADA POR 

PREÇO UNITÁRIO, para “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS”, objetivando fortalecer os 

procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 no Município de Belém, 

tendo sido o processo encaminhado a este NSAJ para análise e parecer quanto a minuta do edital 

e seus anexos. 

 É o relatório. Passo à análise. 

Acerca da atuação deste NSAJ no presente procedimento, destaque-se o que 

dispõe a Lei 8666/93:  

Art.38. (...)  

Parágrafo único.  As minutas de editais de licitação, bem como as dos 

contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e 

aprovadas por assessoria jurídica da Administração. 

 

Destaco que a presente manifestação é restrita às questões eminentemente 

jurídicas, estando excluídas, portanto, a análise dos aspectos de natureza técnica, econômica, 

financeira e administrativa, bem como os aspectos referentes à conveniência e à oportunidade da 

prática dos atos administrativos. 

Infira-se, inclusive, que em relação aos aspectos alheios a esfera jurídica, parte-se 

da premissa de que os setores e servidores competentes para a sua apreciação detêm os 

conhecimentos específicos necessários e os analisaram adequadamente, verificando a exatidão das 

informações constantes dos autos e atuando em conformidade com suas atribuições. 

Pois bem.  

mailto:ajurfunpapa@gmail.com
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Acerca do procedimento licitatório escolhido, qual seja, o Pregão Eletrônico, 

cumpre registrar que ele foi criado pela Lei nº.10.520/2002, sendo modalidade de licitação válida 

para todas as esferas federativas e utilizada para contratação de bens e serviços comuns.  

Nesse sentido, consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de 

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 

especificações usuais no mercado (Art.1º, Parágrafo Único da Lei 10.520/2002). 

Assim, bens e serviços comuns são aqueles cuja escolha pode ser feita tão 

somente com base nos preços ofertados, haja vista serem comparáveis entre si e não necessitarem 

de avaliação minuciosa.  

Nessa modalidade, não há limite quanto ao valor, podendo qualquer quantia ser 

licitada.  

No mais, deve-se destacar o Decreto Municipal nº 47.429/2005, assim dispõe: 

 

Art. 3º Os contratos celebrados pelo Município, para a aquisição de 

bens e serviços comuns, a exemplo dos especificados no Anexo I, mas 

não se limitando, serão precedidos, obrigatoriamente, de licitação na 

modalidade de pregão, em sua forma eletrônica, destinada a garantir, 

por meio de disputa justa entre os interessados, a compra mais célere, 

econômica, segura e eficiente. (grifei) 

 

É de se dizer que, de acordo com o regramento municipal, os contratos 

administrativos celebrados pelo Município devem seguir obrigatoriamente o sistema do pregão 

eletrônico, bem como a Administração Pública tem discricionariedade para decidir 

justificadamente, diante do caso concreto, o que pode ser considerado objeto comum e licitado 

via pregão, visto que a norma regulamentadora traz rol meramente exemplificativo. 

Da análise da minuta do edital e seus anexos, especialmente o a Minuta de 

Contrato, nota-se que os requisitos legais foram cumpridos, bem como os bens objeto do 

certame foram especificados de forma objetiva, consoante os termos usuais de mercado, sem 

indicação de marca, ajustando-se, portanto, ao conceito de serviço comum, o que permitiria a 

adoção da licitação na modalidade de pregão. Verifica-se o estabelecimento de critérios de 

credenciamento e aceitação das propostas, especificação das exigências de habilitação, a 

estimativa de quantidades a serem adquiridas, o preço unitário máximo que a administração se 
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dispõe a pagar, as condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de pagamento e as 

penalidades a serem aplicadas por descumprimento das condições estabelecidas. 

Da análise da minuta do contrato vinculado ao instrumento convocatório 

apresentado, constatamos que esta observa os requisitos mínimos exigidos pelo art. 55 da Lei de 

Licitações, tendo em vista que contém todas as cláusulas pertinentes a esta contratação.  

Deve-se inferir, ainda, que a adjudicação por grupo ou lote não é, em princípio, 

irregular. A Administração, de acordo com sua capacidade de induzir à seleção, em cada caso 

concreto, da proposta mais vantajosa e suas necessidades administrativas e operacionais, deve 

sopesar e optar, motivadamente, acerca da quantidade de contratos decorrentes da licitação a 

serem gerenciados. 

Note-se, no entanto, que em situações dessa natureza, é preciso demonstrar as 

razões técnicas, logísticas, econômicas ou de outra natureza que tornam necessário promover a 

reunião, como medida capaz de propiciar contratações mais vantajosas, se comparada à 

adjudicação por item. 

Assim sendo, caso a Administração entenda estar demonstrada nos presentes 

autos diante do caso concreto a desvantagem de promover a adjudicação por item e evidenciadas 

razões que demonstrem ser o pregão por lote o critério que conduzirá a contratações 

economicamente mais vantajosas, sua adoção é possível, como inclusive elenca o Decreto 

Municipal nº48.804/2005 em seu art.5º. 

As justificativas para a utilização do menor preço por lote, inclusive, constam do 

Termo de Referência  

Merece menção o fato de que antes da fase externa da licitação, há que se fazer 

pesquisa de preço para obtenção de, no mínimo, três orçamentos de fornecedores distintos 

(Acórdão n.º 3026/2010-Plenário do Tribunal de Contas da União, TC-006.150/2004-8, rel. Min. 

Raimundo Carreiro, 10.11.2010), obrigação esta levada a efeito pela Secretaria Municipal de 

Coordenação Geral do Planejamento e Gestão (SEGEP). 

Observou-se, menção a Lei Municipal nº. 9.209-A, de 11 de maio de 2016 

(publicada no DOM de 07/06/16), que determina a proibição do Município em celebrar 

contratos com empresas que praticarem exploração de trabalho infantil e consigna que a 

proibição nela tratada deverá ser lançada nos editais de licitação e contratos, inclusive para fins de 

caracterização de justa causa para a ruptura contratual   
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Registro, ademais, que foi feita referência a Lei Municipal nº. 9420/2018 (D.O.M. 

de 28/12/18) que dispôs sobre a proibição de empresas condenadas em processos criminais de 

participarem de licitações ou celebrarem contratos administrativos de obras, serviços, compras, 

alienações e locações no Município de Belém 

De forma a prestar obediência ao Art.7º, §2º da Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, registro que não foi possível verificar nos autos a autorização da Presidência 

para a abertura do processo licitatório e nem a sua aprovação quanto ao Termo de Referência, e 

ainda da assinatura da Declaração do Ordenador de Despesas, omissões estas que devem ser, de 

plano, sanadas. Consigno que consta nos autos o Demonstrativo de Impacto Orçamentário e 

Financeiro, ou seja, há a previsão de recursos orçamentários que assegure o pagamento das 

obrigações decorrentes a serem executadas no exercício financeiro em curso.  

Ante o exposto, atentando-se para as considerações supra,, opina este Núcleo 

Setorial de Assuntos Jurídicos favoravelmente aos termos da minuta do edital e seus anexos, 

ressalvados os aspectos técnicos, econômicos e financeiros, porquanto próprios de juízo de 

mérito da Administração, e como tais, alheios às atribuições da Consultoria Jurídica do Município 

de Belém, sugerindo-se, por fim, que haja análise do processo pelo Controle Interno desta 

Fundação para verificação dos aspectos de conformidade antes do devido encaminhamento à 

SEGEP para prosseguimento da licitação. 

Em tempo, a minuta do contrato deve ser ajustada em seu objeto, posto 

que, no quadro de detalhamento, se refere a fornecimento de medicamento.  

É o parecer. 

À apreciação superior. 

Belém, 05 de junho de 2020. 

 

 

.  
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ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Nº 506/2020 

Processo Digital: nº. 2949/2020;  

Origem: Memorando nº 05/2020 – Diretoria Geral/FUNPAPA;  

Assunto: Contratação Emergencial de Empresa Funerária para atendimento às vítimas de COVID – 19 no 
Município de Belém, conforme proposta de Termo de Referência Simplificado para realização de chamamento 
público com máxima urgência pela Secretaria Geral da Coordenação do Planejamento do Município de Belém – 
SEGEP - Processo licitatório na modalidade PREGÃO, na sua forma ELETRÔNICA, consoante Lei n° 10.520/02, 
Decreto Federal n° 10.024/19, Lei n° 13.979/2020 e MPV 961/2020, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, sob 
regime de execução indireta “empreitada por preço unitário”, a fim de suprir as necessidades da FUNPAPA/PMB 
referente à Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Funerários;  

Endereço Orçamentário: Elemento de Despesa: 33903900 - Fonte: 1001010007 - Fundo: FMAS.  

 

Ao Gabinete da Presidência.  

Senhora Presidente, da análise dos documentos apresentados na ordem do processo digital em 
epígrafe, constatamos o seguinte:  

1 – O presente Processo é originário do Memorando nº 05/2020 – Diretoria Geral/FUNPAPA 
(Documento nº 02), e tratou inicialmente, conforme justificativa contida no referido Memorando, sobre a solicitação 
de Contratação Emergencial de Empresa Funerária para atendimento às vítimas de COVID – 19 no Município de 
Belém, conforme proposta de Termo de Referência Simplificado para realização de chamamento público com 
máxima urgência pela Secretaria Geral da Coordenação do Planejamento do Município de Belém – SEGEP. Após, 
tratou do Processo licitatório na modalidade PREGÃO, na sua forma ELETRÔNICA, consoante Lei n° 10.520/02, 
Decreto Federal n° 10.024/19, Lei n° 13.979/2020 e MPV 961/2020, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, sob 
regime de execução indireta “empreitada por preço unitário”, a fim de suprir as necessidades da FUNPAPA/PMB, 
referente à Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Funerários; 

2 – Consta nos autos o Termo de Referência Simplificado –TRS (Documentos nº 01, 04, 20 e 25), 
nos termos do §1º, art.4º-E, da Lei 13.979/2020, com as suas retificações propostas pela SEGEP através de e-
mail (Documentos nº 03 e 24);  

3 – Consta o Despacho de Aprovação ao Termo de Referência Simplificado pela Presidente da 
FUNPAPA (Documento nº 21);  

4 – Consta o Registro dos Itens do Termo Referência Simples no Sistema GIIG (Documento nº 05);  

5 – Consta a publicação do Aviso de Chamamento Público – FUNPAPA, Contratação Emergencial 
para a Prestação de Serviços Funerários – Processo nº 2949/2020-FUNPAPA, no Diário Oficial do Município de 
Belém nº 13.988, de 07 de maio de 2020 (Documento nº 07);  

6 – Consta a publicação do Aviso de Chamamento Público – FUNPAPA, Contratação Emergencial 
para a Prestação de Serviços Funerários – Processo nº 2949/2020-FUNPAPA, no Diário Oficial da União nº 86, 
de 07 de maio de 2020 (Documento nº 08);  

7 - Consta a publicação do Aviso de Chamamento Público – FUNPAPA, Contratação Emergencial 
para a Prestação de Serviços Funerários – Processo nº 2949/2020-FUNPAPA, no “Jornal Amazônia”, de 07 de 
maio de 2020 (Documento nº 06 e 10);  
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8 - Consta o comprovante de publicação do Aviso de Chamamento Público nº 7/20 – FUNPAPA, 
Contratação Emergencial para a Prestação de Serviços Funerários – Processo nº 2949/2020-FUNPAPA, no 
Sistema de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém (Documento nº 09);  

9 - Consta o Aviso de Retificação do Termo de Referência Simplificado do Chamamento Público – 
FUNPAPA, Contratação Emergencial para a Prestação de Serviços Funerários – Processo nº 2949/2020-
FUNPAPA, no Diário Oficial da União nº 88, de 11 de maio de 2020 (Documento nº 11); 

10 - Consta o Aviso de retificação do Termo de Referência Simplificado do Chamamento Público – 
FUNPAPA, Contratação Emergencial para a Prestação de Serviços Funerários – Processo nº 2949/2020-
FUNPAPA, no Diário Oficial do Município de Belém nº 13.990, de 11 de maio de 2020 (Documento nº 12); 

11 - Consta o comprovante da Retificação de Publicação do Aviso de Chamamento Público nº 7/20 
– FUNPAPA, Contratação Emergencial para a Prestação de Serviços Funerários – Processo nº 2949/2020-
FUNPAPA, no Sistema de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém (Documento nº 13); 

12 – Consta a Planilha “Mapa Comparativo – Processo nº 2949/2020-FUNPAPA – Contratação de 
Empresa Especializada para a Prestação de Serviços Funerários”, constituído de 04 (quatro) lotes, bem como sua 
retificação após a retificação do Termo de Referência Simplificado (Documentos nº 14, 15, 22 e 23);  

13 – Constam os e-mail’s de negociação de preços com a empresa Empresa ASSISTÊNCIA 
PÓSTUMA DUARTE LTDA (CNPJ nº 03.232.384.0001-66), bem como a solicitação de documentações de 
regularidade jurídica, fiscal, contábil e trabalhista, elencados pela CPL/FUNPAPA (Documento nº 17); 

14 - Constam os e-mail’s de negociação de preços com a empresa Empresa PAX BRASIL 
SERVIÇO E COMERCIO EIRELI (CNPJ nº 19.328.480/0001-42), bem como a solicitação de documentações de 
regularidade jurídica, fiscal, contábil e trabalhista, elencados pela CPL/FUNPAPA (Documento nº 18); 

15 - Constam os e-mail’s de negociação de preços com a empresa Empresa LCF DA SILVA 
SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI (CNPJ nº 13.170729/0001-58), bem como a solicitação de documentações de 
regularidade jurídica, fiscal, contábil e trabalhista, elencados pela CPL/FUNPAPA (Documento nº 19); 

16 – Consta o Relatório de Negociação de Preços (Documento nº 16) elaborado pela CPL e Diretoria 
Administrativa da FUNPAPA, com destaque à conclusão, in litteris, de que “(...) De modo resumido: (i) a primeira 
colocada (Assistência Póstuma Duarte) manteve a proposta inicial, mas não apresentou qualquer documentação 
para comprovação mínima de regularidades jurídicas, contábil, fiscal e trabalhista; (ii) A segunda colocada (Pax 
Brasil) aceitou redução de valores, mas não aos equiparados do contrato nº 03/2015-FUNPAPA vigente, por alegar 
que os custos aumentaram, sem juntar comprovações para a alegação; (iii) a terceira colocada (LCF da Silva) 
manifestou pelo telefone interesse, mas formalmente não respondeu a nenhum contato e não apresentou proposta 
atualizada ou sua documentação empresarial”. E “com esta manifestação, entendemos infrutífera a Negociação 
de Preços realizada e que a única empresa interessada não apresentou meios de justificar a razoabilidade 
dos preços para uma possível contratação”; 

17 – Consta a Minuta do Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº xxx/2020, Processo nº 2949/2020 
(Documento nº 26); 

18 – Consta o Demonstrativo da Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro (Documento nº 
27), com a seguinte dotação orçamentária: “Elemento de Despesa: 33903900 - Fonte: 1001010007 - Fundo: 
FMAS”, no valor de R$ 1.376.124,40 (Um milhão, trezentos e setenta e seis mil, cento e vinte e quatro reais e 
quarenta centavos);  

19 - Consta a Declaração do Ordenador de Despesas – DOD (Documento nº 28), para os efeitos do 
art. 16, II da Lei Complementar 101/2000, de 04 de maio de 2000, que as despesas com processo licitatório por 
meio de pregão eletrônico para contratação emergencial de empresa especializada para Prestação de Serviços 
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Funerários, objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da Pandemia motivada pela COVID-19, 
objeto do Processo nº 00002949/2020, têm adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual 
do Município de Belém, sob o número 9.523, de 10 de dezembro de 2019, estão compatíveis com Plano Plurianual 
e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

20 – Consta o Parecer Jurídico nº 442/2020-NSAJ/FUNPAPA (Documento nº 29), opina 
favoravelmente aos termos da minuta do edital e seus anexos, com a ressalva de que “a minuta do contrato deve 
ser ajustada em seu objeto, posto que, no quadro de detalhamento, se refere a fornecimento de medicamento”.  

Senhora Presidente, pós a análise dos documentos constantes nos autos do Processo Digital nº 
2949/20, RECOMENDAMOS os Setores competentes desta Fundação o seguinte:  

a) Seja providenciada a assinatura digital da Presidente da FUNPAPA na Declaração de Aprovação 
ao Termo de Referência Simplificado após sua retificação;  

b) Seja providenciada a assinatura digital da responsável pelo DF/Setor de Orçamento/FUNPAPA 
no Demonstrativo da Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro;  

c) Seja providenciada a assinatura digital da Presidente da FUNPAPA na Declaração do Ordenador 
de Despesas – DOD;  

d) Seja atendida a recomendação feita pelo NSAJ através do Parecer Jurídico nº 442/2020-
NSAJ/FUNPAPA (Documento nº 29), para que a “a minuta do contrato deve ser ajustada em seu objeto, posto 
que, no quadro de detalhamento, se refere a fornecimento de medicamento”; 

e) Seja providenciada a assinatura digital do Consultor que emitiu o Parecer Jurídico nº 442/2020-
NSAJ/FUNPAPA (Documento nº 29);  

Diante do exposto, com fundamento nos documentos constantes nos autos do Processo Digital, 
opinamos pela conformidade da fase interna do Processo Licitatório, bem como pelo prosseguimento do pleito, 
sem prejuízo do atendimento das recomendações supra.   

Destarte, encaminhamos os autos para a Ordenadora de Despesas desta Fundação para 
conhecimento e deliberação.  

Belém, 05 de junho de 2020.  

  

Milton Martins de Oliveira Junior 

Chefe do Controle Interno 

Matrícula nº 0412686-015 
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DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA - DOD 
 
 
 
 

Declara-se para os efeitos do art. 16, II da Lei Complementar 101/2000, 

de 04 de maio de 2000, que as despesas com processo licitatório por meio de pregão 

eletrônico para contratação emergencial de empresa especializada para Prestação de 

Serviços Funerários, objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da 

Pandemia motivada pela COVID-19, objeto do Processo nº 00002949/2020, têm 

adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual do Município de 

Belém, sob o número 9.523, de 10 de dezembro de 2019, estão compatíveis com Plano 

Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 

 

 

        Belém (PA),           de                        de 2020. 

 

 

 
         
       Adriana Monteiro Azevedo 

Presidente  
FUNPAPA/PMB 
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PAX BRASIL SERVIÇOS E 
COMERCIO EIRELI CNPJ: 

19.328.480/0001-42

FUNERÁRIA SOCIEDADE 
JERUSALÉM

LCF DA SILVA SERVIÇOS 
FUNERÁRIOS EIRELL CNPJ: 

13170729/0001-58

ASSISTÊNCIA PÓSTUMA 
DUARTE LTDA CNPJ: 

03.232.384.0001-66

1 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m. UND 45 500,00R$                                330,00R$                                 R$                415,00  R$                18.675,00 

2 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m. UND 45 600,00R$                                500,00R$                                 R$                550,00  R$                24.750,00 

3 Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de
peso até 300 kg.

UND 160 1.520,00R$                             1.800,00R$                             1.470,00R$                              R$             1.596,67  R$              255.467,20 

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UND 250 600,00R$                                720,00R$                                 R$                660,00  R$              165.000,00 

5 Remoções UND 500 250,00R$                                250,00R$                                 R$                250,00  R$              125.000,00 

6 Certidão de Óbito UND 500 50,00R$                                  80,00R$                                  0,01R$                                     R$                  43,34  R$                21.670,00 

7
Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido,
obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da Saúde,
para evitar aglomeração.

UND 250 330,00R$                                290,00R$                                 R$                310,00  R$                77.500,00 

688.062,20R$   

1 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m. UND 45 500,00R$                                330,00R$                                 R$                415,00  R$                18.675,00 

2 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m. UND 45 600,00R$                                500,00R$                                 R$                550,00  R$                24.750,00 

3 Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de
peso até 300 kg.

UND 160 1.520,00R$                             1.800,00R$                             1.470,00R$                              R$             1.596,67  R$              255.467,20 

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UND 250 600,00R$                                720,00R$                                 R$                660,00  R$              165.000,00 

5 Remoções UND 500 250,00R$                                250,00R$                                 R$                250,00  R$              125.000,00 

6 Certidão de Óbito UND 500 50,00R$                                  80,00R$                                  0,01R$                                     R$                  43,34  R$                21.670,00 

7
Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido,
obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da Saúde,
para evitar aglomeração.

UND 250 330,00R$                                290,00R$                                 R$                310,00  R$                77.500,00 

688.062,20R$   

MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 2949/2020 FUNPAPA- CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

ITEM FORMA DE APRESENTAÇÃO UNID QTD

EMPRESAS

 PREÇO MÉDIO 
POR ITEM  

 TOTAL PREÇO MÉDIO 
POR ITEM 

ASSESSOR/PMB/SEGEP/CGL

LOTE 01

OBS: O MAPA FOI ELABORADO CONFORME ESTABELECE A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº5/2014
-SLTI/MPOG E SUAS ALTERAÇÕES. OS PREÇOS FORAM ANALISADOS PARA COMPOSIÇÃO DO
PREÇO MÉDIO E OS ESPAÇOS DEMARCADOS AO LONGO DO MAPA TIVERAM SEUS VALORES
DESCONSIDERADOS, UMA VEZ QUE APRESENTAVA-SE EXCESSIVAMENTE ELEVADOS OU
INEXEQUÍVEIS, CONSIDERANDO OS DEMAIS PREÇOS COLETADOS. RESSALTAMOS QUE
TODAS AS PROPOSTAS ENCONTRAM-SE ANEXADAS NA INTEGRA NOS AUTOS

DANIEL SANTOS

TOTAL LOTE 01

LOTE 02

TOTAL LOTE 02



14/05/2020

1
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30
m.

UND 45 980,00R$            44.100,00R$                  500,00R$              R$                 22.500,00 330,00R$               R$                14.850,00 

2
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a
0,90 m.

UND 45 600,00R$            27.000,00R$                  500,00R$              R$                 22.500,00 290,00R$               R$                13.050,00 

3
Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com
limite de peso até 300 kg.

UND 160 1.520,00R$         243.200,00R$                1.800,00R$           R$               288.000,00 1.470,00R$            R$              235.200,00 

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UND 250 1.350,00R$         337.500,00R$                600,00R$              R$               150.000,00 720,00R$               R$              180.000,00 

5 Remoções UND 500 250,00R$            125.000,00R$                250,00R$              R$               125.000,00 400,00R$               R$              200.000,00 

6 Certidão de Óbito UND 500 50,00R$              25.000,00R$                  80,00R$                R$                 40.000,00 0,01R$                   R$                         5,00 

7
Serviço de Van para o acompanhamento familiar
reduzido, obedecendo Às recomendações da OMS e
Ministério da Saúde, para evitar aglomeração.

UND 250 330,00R$            82.500,00R$                  1.000,00R$           R$               250.000,00 290,00R$               R$                72.500,00 

1
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30
m.

UND 45 980,00R$            44.100,00R$                  500,00R$              R$                 22.500,00 330,00R$               R$                14.850,00 

2
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a
0,90 m.

UND 45 600,00R$            27.000,00R$                  500,00R$              R$                 22.500,00 290,00R$               R$                13.050,00 

3
Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com
limite de peso até 300 kg.

UND 160 1.520,00R$         243.200,00R$                1.800,00R$           R$               288.000,00 1.470,00R$            R$              235.200,00 

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UND 250 1.350,00R$         337.500,00R$                600,00R$              R$               150.000,00 720,00R$               R$              180.000,00 

5 Remoções UND 500 250,00R$            125.000,00R$                250,00R$              R$               125.000,00 400,00R$               R$              200.000,00 

6 Certidão de Óbito UND 500 50,00R$              25.000,00R$                  80,00R$                R$                 40.000,00 0,01R$                   R$                         5,00 

7
Serviço de Van para o acompanhamento familiar
reduzido, obedecendo Às recomendações da OMS e
Ministério da Saúde, para evitar aglomeração.

UND 250 330,00R$            82.500,00R$                  1.000,00R$           R$               250.000,00 290,00R$               R$                72.500,00 

LOTE 01

DANIEL SANTOS

OBS: O PRESENTE MAPA CONTÉM O PREÇO GLOBAL POR EMPRESA E DESTAQUE DO
MENOR PREÇO PARA OS LOTES 01 E 02.

LOTE 02

TOTAL POR EMPRESA >>> 884.300,00R$                           898.000,00R$                            715.605,00R$                            

ASSESSOR/PMB/SEGEP/CGL

715.605,00R$                            884.300,00R$                           898.000,00R$                            TOTAL POR EMPRESA >>>

MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 2949/2020 FUNPAPA- CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

ITEM FORMA DE APRESENTAÇÃO UNID QTD

EMPRESAS

PAX BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO 
EIRELI CNPJ: 19.328.480/0001-42

FUNERÁRIA SOCIEDADE JERUSALÉM
LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS 

EIRELL CNPJ: 13170729/0001-58

ASSISTÊNCIA PÓSTUMA DUARTE LTDA 
CNPJ: 03.232.384.0001-66



14/05/2020

PAX BRASIL SERVIÇOS E 
COMERCIO EIRELI CNPJ: 

19.328.480/0001-42

FUNERÁRIA SOCIEDADE 
JERUSALÉM

LCF DA SILVA SERVIÇOS 
FUNERÁRIOS EIRELL 

CNPJ: 13170729/0001-58

ASSISTÊNCIA PÓSTUMA 
DUARTE LTDA CNPJ: 

03.232.384.0001-66

1 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m. UND 45 500,00R$                               330,00R$                                R$                415,00  R$                18.675,00 

2 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m. UND 45 600,00R$                               500,00R$                                R$                550,00  R$                24.750,00 

3 Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de
peso até 300 kg.

UND 160 1.520,00R$                            1.800,00R$                            1.470,00R$                             R$             1.596,67  R$              255.467,20 

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UND 250 600,00R$                               720,00R$                                R$                660,00  R$              165.000,00 

5 Remoções UND 500 250,00R$                               250,00R$                                R$                250,00  R$              125.000,00 

6 Certidão de Óbito UND 500 50,00R$                                 80,00R$                                 0,01R$                                    R$                  43,34  R$                21.670,00 

7
Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido,
obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da Saúde,
para evitar aglomeração.

UND 250 330,00R$                               290,00R$                                R$                310,00  R$                77.500,00 

688.062,20R$   

1 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m. UND 45 500,00R$                               330,00R$                                R$                415,00  R$                18.675,00 

2 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m. UND 45 600,00R$                               500,00R$                                R$                550,00  R$                24.750,00 

3 Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de
peso até 300 kg.

UND 160 1.520,00R$                            1.800,00R$                            1.470,00R$                             R$             1.596,67  R$              255.467,20 

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UND 250 600,00R$                               720,00R$                                R$                660,00  R$              165.000,00 

5 Remoções UND 500 250,00R$                               250,00R$                                R$                250,00  R$              125.000,00 

6 Certidão de Óbito UND 500 50,00R$                                 80,00R$                                 0,01R$                                    R$                  43,34  R$                21.670,00 

7
Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido,
obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da Saúde,
para evitar aglomeração.

UND 250 330,00R$                               290,00R$                                R$                310,00  R$                77.500,00 

688.062,20R$   

LOTE 03

TOTAL LOTE 03

OBS: O MAPA FOI ELABORADO CONFORME ESTABELECE A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº5/2014
-SLTI/MPOG E SUAS ALTERAÇÕES. OS PREÇOS FORAM ANALISADOS PARA COMPOSIÇÃO DO
PREÇO MÉDIO E OS ESPAÇOS DEMARCADOS AO LONGO DO MAPA TIVERAM SEUS VALORES
DESCONSIDERADOS, UMA VEZ QUE APRESENTAVA-SE EXCESSIVAMENTE ELEVADOS OU
INEXEQUÍVEIS, CONSIDERANDO OS DEMAIS PREÇOS COLETADOS. RESSALTAMOS QUE
TODAS AS PROPOSTAS ENCONTRAM-SE ANEXADAS NA INTEGRA NOS AUTOS

DANIEL SANTOS
ASSESSOR/PMB/SEGEP/CGL

LOTE 04

TOTAL LOTE 04

MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 2949/2020 FUNPAPA- CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

ITEM FORMA DE APRESENTAÇÃO UNID QTD

EMPRESAS

 PREÇO MÉDIO 
POR ITEM  

 TOTAL PREÇO MÉDIO 
POR ITEM 



14/05/2020

1
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30
m.

UND 45 980,00R$             44.100,00R$                  500,00R$              R$                  22.500,00 330,00R$              R$                 14.850,00 

2
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a
0,90 m.

UND 45 600,00R$             27.000,00R$                  500,00R$              R$                  22.500,00 290,00R$              R$                 13.050,00 

3
Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com
limite de peso até 300 kg.

UND 160 1.520,00R$          243.200,00R$                1.800,00R$           R$                288.000,00 1.470,00R$           R$               235.200,00 

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UND 250 1.350,00R$          337.500,00R$                600,00R$              R$                150.000,00 720,00R$              R$               180.000,00 

5 Remoções UND 500 250,00R$             125.000,00R$                250,00R$              R$                125.000,00 400,00R$              R$               200.000,00 

6 Certidão de Óbito UND 500 50,00R$               25.000,00R$                  80,00R$                R$                  40.000,00 0,01R$                  R$                          5,00 

7
Serviço de Van para o acompanhamento familiar
reduzido, obedecendo Às recomendações da OMS e
Ministério da Saúde, para evitar aglomeração.

UND 250 330,00R$             82.500,00R$                  1.000,00R$           R$                250.000,00 290,00R$              R$                 72.500,00 

1
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30
m.

UND 45 980,00R$             44.100,00R$                  500,00R$              R$                  22.500,00 330,00R$              R$                 14.850,00 

2
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a
0,90 m.

UND 45 600,00R$             27.000,00R$                  500,00R$              R$                  22.500,00 290,00R$              R$                 13.050,00 

3
Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com
limite de peso até 300 kg.

UND 160 1.520,00R$          243.200,00R$                1.800,00R$           R$                288.000,00 1.470,00R$           R$               235.200,00 

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UND 250 1.350,00R$          337.500,00R$                600,00R$              R$                150.000,00 720,00R$              R$               180.000,00 

5 Remoções UND 500 250,00R$             125.000,00R$                250,00R$              R$                125.000,00 400,00R$              R$               200.000,00 

6 Certidão de Óbito UND 500 50,00R$               25.000,00R$                  80,00R$                R$                  40.000,00 0,01R$                  R$                          5,00 

7
Serviço de Van para o acompanhamento familiar
reduzido, obedecendo Às recomendações da OMS e
Ministério da Saúde, para evitar aglomeração.

UND 250 330,00R$             82.500,00R$                  1.000,00R$           R$                250.000,00 290,00R$              R$                 72.500,00 

DANIEL SANTOS
ASSESSOR/PMB/SEGEP/CGL

LOTE 04

TOTAL POR EMPRESA >>> 884.300,00R$                            898.000,00R$                            715.605,00R$                           

OBS: O PRESENTE MAPA CONTÉM O PREÇO GLOBAL POR EMPRESA E
DESTAQUE DO MENOR PREÇO PARA OS LOTES 03 E 04.

LOTE 03

TOTAL POR EMPRESA >>> 884.300,00R$                            898.000,00R$                            715.605,00R$                           

MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 2949/2020 FUNPAPA- CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
FUNERÁRIOS

ITEM FORMA DE APRESENTAÇÃO UNID QTD

EMPRESAS

PAX BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO 
EIRELI CNPJ: 19.328.480/0001-42

FUNERÁRIA SOCIEDADE JERUSALÉM
LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS 

EIRELL CNPJ: 13170729/0001-58

ASSISTÊNCIA PÓSTUMA DUARTE LTDA 
CNPJ: 03.232.384.0001-66



14/05/2020

TOTAL LOTE 01 688.062,20R$          TOTAL LOTE 01 715.605,00R$          

TOTAL LOTE 02 688.062,20R$          TOTAL LOTE 02 715.605,00R$          

TOTAL LOTE 03 688.062,20R$          TOTAL LOTE 03 715.605,00R$          

TOTAL LOTE 04 688.062,20R$          TOTAL LOTE 04 715.605,00R$          

VALOR GLOBAL PARA OS 04 LOTES >>> 2.752.248,80R$       VALOR GLOBAL PARA OS 04 LOTES >>> 2.862.420,00R$       

ASSESSOR/PMB/SEGEP/CGL
DANIEL SANTOS

PREÇO MÉDIO MENOR PREÇO POR EMPRESA

MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 2949/2020 FUNPAPA- CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS



 

 

FOLHA DE INSTRUÇÃO 

PROTOCOLO            
N° 2949/2020 

FUNPAPA 
FOLHA N° 

 

 

À Diretoria de Análises e Cotações/CGL 

 

Certificamos que recebemos orientação para realização da pesquisa 

mercadológica do processo em tela no dia 06/05/2020. 

Considerando se tratar de uma aquisição emergencial, inclusive com “chamamento 

público” (CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2020 - FUNPAPA, constante no site da 

Prefeitura), procedemos à pesquisa de mercado na internet, em Atas de Registro de 

Preços (na plataforma do Banco de Preços e do Painel de Preços) e junto às empresas. 

Dessa forma, entramos em contato com diversas empresas (conforme 

comprovantes em anexo), dentre as quais 04 (quatro) nos enviaram orçamento: PAX 

BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI; FUNERÁRIA SOCIEDADE JERUSALÉM 

LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS EIRELI; ASSISTÊNCIA PÓSTUMA DUARTE 

LTDA e RECANTO DA SAUDEDE – CEMITÉRIO PARQUE. Informamos ainda que, a 

empresa FUNERÁRIA SOCIEDADE JERUSALÉM LCF DA SILVA SERVIÇOS 

FUNERÁRIOS EIRELI, apesar de ter mandado orçamento apenas para o lote 3 (três), a 

mesma informou  que os valores servem para todos lotes desta demanda, conforme 

documento anexado. 

         Informamos também que a proposta da empresa RECANTO DA SAUDADE não 

fez jus à composição do mapa, pois não fora suficiente para compor nenhum lote desta 

cotação. As demais empresas até a presente data não se manifestaram. 

Informamos que não fora possível encontrar Atas vigentes que atendessem aos 

descritivos do serviço em questão e nem preços de internet. 

Dessa forma, após a coleta de preços e de ordem da Dir. de Análise e 

Cotações/CGL, elaboramos 02 (dois) mapas comparativos de preços para cada lote, 

considerando termos apenas orçamentos de empresas, a saber: 

1. Mapa completo com análise de preços (exclusão dos preços 

excessivamente elevados ou inexequíveis), conforme Instrução Normativa nº 

5/2014 -SLTI/MPOG e suas alterações; e 



2. Mapa com todos os preços coletados junto a fornecedores e marcação do 

menor valor apresentado para o serviço. 

Informamos que todas as propostas encontram-se anexadas na integra nos autos. 

 

 

Assim sendo, e após análise da Gerência de Cotação/CGL e dessa diretoria, 

encaminhamos os autos para conhecimento e providências que julgarem necessárias. 

 

Belém, 14 de Maio de 2020. 

 

Atenciosamente, 

 

Daniel Santos 
Assessor Superior 
CGL/SEGEP/PMB 
 

Ciente, 

 

 
Paula Nascimento 
Gerente de Cotação 
CPL/SEGEP/PMB 

  
 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO  
GERAL DO PLANEJAMENTO E GESTAO SEGEP 

 

CONSULTA DE FORNECEDORES 
PESQUISA DE MERCADO CGL 

 

PROCESSO N.º 2949/2020                                                                                                    

 

Informo que, no dia 06/05/2020 fora solicitado que este servidor entrasse em contato com 

empresas para solicitação de propostas referentes ao processo em tela, o qual tem por objeto 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

FUNERÁRIOS – FUNPAPA. 

Dessa forma certifico que as seguintes empresas foram contatadas por telefone e 

posteriormente fora encaminhado e-mail com as informações necessárias para elaboração da 

proposta: 

Empresa E-mail 

1. PAZ NA ETERNIDADE pznaeternidade@hotmail.com 

2. FUNERÁRIA JERUSALÉM klissiamirandamendes@gmail.com 

3. RECANTO DA PAZ recantodapaz.belem@outlook.com 

4. FUNERÁRIA DUARTE cj.duarte@ig.com.br 

5. FUNERÁRIA NAZARÉ funerarianazare@gmail.com 

6. GOOD PAX contato@goodpax.com.br 

7. RECANTO DA SAUDADES rubemohana@recantodasaudade.com.br 

8. FUNERÁRIA PAX BRASIL pax_brasil@outlook.com  

 

Das empresas listada, somente 04 nos enviaram orçamento, a saber: FUNERÁRIA 

JERUSALÉM, FUNERÁRIA DUARTE, FUNERÁRIA PAX BRASIL e RECANTO DA SAUDADE. 

À vista das propostas solicitadas, junto aos autos a presente certificação constatada o 

contato com as empresas. 

Belém/PA, 14  de Maio de 2020. 

 

_________________________________________ 
MARCUS VINICIUS 

ASSESSOR SUPERIOR 
CGL/SEGEP/PMB 

 

Av. Governador José Malcher, nº 2110.   Bairro São Brás  CEP: 66060-232. Belém-Pará. 
Fone: (91) 3202-9903 - E-mail:  gab.segep@gmail.com / oficiosegep@gmail.com  

 

mailto:pax_brasil@outlook.com
mailto:oficiosegep@gmail.com


 

ANEXO DA 
PESQUISA 

 



 
SEGEP 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL 
DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

 

 
PROCESSO: 2949/2020 - FUNPAPA                                                            Belém, 06 de Maio de 2020. 

  

       A presente solicitação tem por finalidade a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, objetivando fortalecer 
os procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 no Município de 
Belém, conforme os prazos, especificações e quantitativos discriminados neste documento. 

CONDIÇÕES GERAIS PARA ACEITAÇÃO DA COTAÇÃO 

   1 A proposta tem que ser enviada no papel timbrado da empresa 

   2 A proposta tem que ser assinada 

   3 
Informar os valores Unitários e Totais de cada item e valor global, já estando 
inclusos todos os impostos, taxas, fretes e outras despesas incidentes; 

   4 Informar validade da Proposta não inferior a 120 (cento e vinte) dias. 
   5 Aceitar pagamento por empenho 
   6 Informar se tem a pronta entrega  
   7 Informar se possui estoque 

 
 

 

LOTE 02 

ITEM DESCRIÇÃO 
Qtd 

Estimada 
VALOR 

UNITÁRIO VALOR TOTAL 

LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO 
Qtd 

Estimada 
VALOR 

UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 
1 m a 1,30 m. 

 
45 

  

02 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 
0,50 m a 0,90 m. 

 
45 

  

03 
Urna Mortuária especial com visor tamanho 
2,10 m com limite de peso até 300 kg. 

160 
  

04 
Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 
1,90 m. 

250 
  

05 Remoções 500   

06 Certidão de Óbito 500   

07 

Serviço de Van para o acompanhamento 
familiar reduzido, obedecendo Às 
recomendações da OMS e Ministério da 
Saúde, para evitar aglomeração. 

250 

  

TOTAL  



 
SEGEP 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL 
DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

 

 

08 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 
1 m a 1,30 m. 

 
45 

  

09 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 
0,50 m a 0,90 m. 

 
45 

  

10 
Urna Mortuária especial com visor tamanho 
2,10 m com limite de peso até 300 kg. 

160 
  

11 
Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 
1,90 m. 

250 
  

12 Remoções 500   

13 Certidão de Óbito 500   

14 

Serviço de Van para o acompanhamento 
familiar reduzido, obedecendo Às 
recomendações da OMS e Ministério da 
Saúde, para evitar aglomeração. 

250 

  

TOTAL  

 

LOTE 03 

ITEM DESCRIÇÃO 
Qtd 

Estimada 
VALOR 

UNITÁRIO VALOR TOTAL 

15 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 
1 m a 1,30 m. 

 
45 

  

16 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 
0,50 m a 0,90 m. 

 
45 

  

17 
Urna Mortuária especial com visor tamanho 
2,10 m com limite de peso até 300 kg. 

160 
  

18 
Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 
1,90 m. 

250 
  

19 Remoções 500   

20 Certidão de Óbito 500   

21 

Serviço de Van para o acompanhamento 
familiar reduzido, obedecendo Às 
recomendações da OMS e Ministério da 
Saúde, para evitar aglomeração. 

250 

  

TOTAL  

   

LOTE 04 

ITEM DESCRIÇÃO 
Qtd 

Estimada 
VALOR 

UNITÁRIO VALOR TOTAL 

22 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 
1 m a 1,30 m. 

 
45 

  



 
SEGEP 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL 
DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

 

 

23 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 
0,50 m a 0,90 m. 

 
45 

  

24 
Urna Mortuária especial com visor tamanho 
2,10 m com limite de peso até 300 kg. 

160 
  

25 
Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 
1,90 m. 

250 
  

26 Remoções 500   

27 Certidão de Óbito 500   

28 

Serviço de Van para o acompanhamento 
familiar reduzido, obedecendo Às 
recomendações da OMS e Ministério da 
Saúde, para evitar aglomeração. 

250 

  

TOTAL  

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Daniel Santos / Marcus Vinicius 

ASSESSORIA - CGL/SEGEP/PMB 

Fones: 99170-0537 - 98828-7788 

E-mails Funcionais: 

gec.cotacao5@gmail.com 

covidpmb2020@gmail.com 

mailto:gec.cotacao5@gmail.com
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Funerários
11 mensagens

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 15:51
Para: rubemohana@recantodasaudade.com.br

Rubem, boa tarde!

Conforme conversamos, solicito  com urgência proposta de orçamento dos serviços em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius / Daniel Santos
CGL/SEGEP/PMB
91- 99809-8588 / 99170-0537

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 16:13
Para: recantodapaz.belem@outlook.com

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 8 de mai. de 2020 às 15:51
Subject: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Funerários
To: <rubemohana@recantodasaudade.com.br>

Sr. Walter Oliveira, boa tarde!

Solicito  com urgência proposta de orçamento dos serviços em anexo.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 17:19
Para: klissiamirandamendes@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 8 de mai. de 2020 às 15:51
Subject: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Funerários
To: <rubemohana@recantodasaudade.com.br>

Klissia, boa tarde!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
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190K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 17:22
Para: paznaeternidade@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 8 de mai. de 2020 às 15:51
Subject: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Funerários
To: <rubemohana@recantodasaudade.com.br>

Bruno, boa tarde!

 Solicito  com urgência proposta de orçamento dos serviços em anexo.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 17:23
Para: cj.duarte@ig.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 8 de mai. de 2020 às 15:51
Subject: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Funerários
To: <rubemohana@recantodasaudade.com.br>

Sr. Carlos, boa tarde!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 17:28
Para: funerarianazare@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 8 de mai. de 2020 às 15:51
Subject: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Funerários
To: <rubemohana@recantodasaudade.com.br>

Idelvan, boa tarde!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 11 de maio de 2020 09:58
Para: primma@uol.com.br
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Bom dia!

Solicito  com urgência proposta de orçamento dos serviços em anexo.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K

Rubem Ohana Neto <rubemohana@recantodasaudade.com.br> 12 de maio de 2020 13:07
Para: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Em resposta ao ofício  PROCESSO: 2949/2020 - FUNPAPA , informamos que o Recanto da Saudade irá cumprir
o valor da tabela (imposta?), porém, dependendo da demanda solicitada, não temos como garantir a realização
de todos os serviços, visto que dependemos de demais fatores que regem a prestação dos mesmos, de forma
segura e eficiente, dentre eles estoque de urnas mortuárias, mão de obra, epi's, etc...

Atenciosamente,

---

Rubem Ohana Neto
Telefone: +55 91   3266-0022
Telefone: +55 91 98118-5039
E-mail: rubemohana@hotmail.com
E-mail: rubemohana@recantodasaudade.com.br 
Linkedin: br.linkedin.com/in/rubemohananeto/
Skype: rubem.ohana.neto
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K

Recanto - Serv. Funerario 2020.pdf
144K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 12 de maio de 2020 14:35
Para: DANIEL SANTOS <gec.cotacao6@gmail.com>

Segue proposta do Recanto da Saudades processo n° 2949/2020
Abraços
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K

Recanto - Serv. Funerario 2020.pdf
144K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 13 de maio de 2020 17:28
Para: paznaeternidade@hotmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 8 de mai. de 2020 às 15:51
Subject: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Funerários
To: <rubemohana@recantodasaudade.com.br>
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Bruno, boa tarde!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 13 de maio de 2020 17:48
Para: cj.duarte@ig.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 8 de mai. de 2020 às 15:51
Subject: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Funerários
To: <rubemohana@recantodasaudade.com.br>

Sr. Carlos, boa tarde!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços Funerários
1 mensagem

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 7 de maio de 2020 16:20
Para: paznaeternidade@gmail.com

Boa tarde, Bruno!

Conforme conversamos, solicito com urgência proposta de orçamento dos serviços em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo  retorno.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius / Yan Seabra
CGL/SEGEP/PMB
91-98828-7788 / 99170-0537

PEDIDO PROCESSO - EMPRESA FUNERARIA.doc
178K
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Contratação de Empresas Especializadas para a Prestação de Serviços
Funerários
1 mensagem

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 7 de maio de 2020 17:24
Para: cj.duarte@ig.com.br

Sr. Carlos Lima, boa tarde!

Conforme conversamos, solicito com urgência proposta de orçamento dos serviços em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo  retorno.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius / Yan Seabra
CGL/SEGEP/PMB
91-98828-7788 / 99170-0537

PEDIDO DE ORÇAÇAMETO FUNENÁRIA (1) (1).doc
179K
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Contratação de Empresas Especializada para Prestação de Serviços Funerários
2 mensagens

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 7 de maio de 2020 16:32
Para: klissiamirandamendes@gmail.com

Boa tarde, Klissia!

Conforme conversamos, solicito com urgência proposta de orçamento dos serviços em ane
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo  retorno.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius / Yan Seabra
CGL/SEGEP/PMB
91-98828-7788 / 99170-0537

PEDIDO DE ORÇAÇAMETO FUNENÁRIA (1).doc
179K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 7 de maio de 2020 17:08
Para: recantodapaz.belem@outlook.com

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: qui., 7 de mai. de 2020 às 16:32
Subject: Contratação de Empresas Especializada para Prestação de Serviços Funerários
To: <klissiamirandamendes@gmail.com>

Boa tarde, Alessandra
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO DE ORÇAÇAMETO FUNENÁRIA (1).doc
179K
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https://mail.google.com/mail/u/3?ik=7567463670&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1666517302092970300&simpl=msg-f%3A1666517… 1/1

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Funerária Jerusalém
3 mensagens

klissia mendes <klissiamirandamendes@gmail.com> 12 de maio de 2020 17:19
Para: covidpmb2020@gmail.com

Digitalização 12 de mai de 2020 (3).pdf
561K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 12 de maio de 2020 17:21
Para: DANIEL SANTOS <gec.cotacao6@gmail.com>

Segue proposta de Funerária 
Abraços
---------- Forwarded message ---------
De: klissia mendes <klissiamirandamendes@gmail.com>
Date: ter., 12 de mai. de 2020 às 17:19
Subject: Funerária Jerusalém
To: <covidpmb2020@gmail.com>

Digitalização 12 de mai de 2020 (3).pdf
561K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 13 de maio de 2020 08:37
Para: DANIEL SANTOS <gec.cotacao6@gmail.com>

RECEBIDO!

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Funerários
1 mensagem

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 15:44
Para: contato@goodpax.com.br

Boa tarde!

Solicito com urgência, orçamento dos serviços em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.

Atenciosamente,

Daniel Santos / Marcus Vinicius
CGL/SEGEP/PMB
91- 99809-8588 / 99170-0537

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K

https://mail.google.com/mail/u/3?ui=2&ik=7567463670&view=att&th=171f59a1b411de10&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k9yjt57h0&safe=1&zw
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Contratação de empresas Especializadas para Prestação de Serviços Funerários
2 mensagens

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 08:41
Para: funerarianazare@gmail.com

Sr. Idelvan, bom dia!
Solicito com urgência proposta de orçamento dos serviços em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo  retorno.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius / Yan Seabra
CGL/SEGEP/PMB
91-98828-7788 / 99170-0537

PEDIDO DE ORÇAÇAMETO FUNENÁRIA (1) (1) (1).doc
179K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 14:59
Para: rubemohana@recantodasaudade.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 8 de mai. de 2020 às 08:41
Subject: Contratação de empresas Especializadas para Prestação de Serviços Funerários
To: <funerarianazare@gmail.com>

Sr. Rubem, boa tarde!

Conforme conversamos solicito com urgência proposta de orçamento dos serviços em anexo.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO DE ORÇAÇAMETO FUNENÁRIA (1) (1) (1).doc
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Contratação de Empresas Especializadas para Prestação de Serviços Funerários
1 mensagem

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 7 de maio de 2020 16:01
Para: rafaelnewlife35@gmail.com

Rafael, boa tarde!

Conforme conversamos, solicito com urgência proposta de orçamento dos serviços em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo  retorno.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius / Yan Seabra
CGL/SEGEP/PMB
91-98828-7788 / 99170-0537

PEDIDO PROCESSO - EMPRESA FUNERARIA.doc
178K
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Contratação de Empresas Especializadas para Prestação de Serviços Funerários
1 mensagem

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 7 de maio de 2020 16:01
Para: rafaelnewlife35@gmail.com

Rafael, boa tarde!

Conforme conversamos, solicito com urgência proposta de orçamento dos serviços em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo  retorno.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius / Yan Seabra
CGL/SEGEP/PMB
91-98828-7788 / 99170-0537

PEDIDO PROCESSO - EMPRESA FUNERARIA.doc
178K
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Documentos
2 mensagens

ELIECIO FERREIRA DE LIMA PAX BRASIL <pax_brasil@outlook.com> 11 de maio de 2020 11:14
Para: "covidpmb2020@gmail.com" <covidpmb2020@gmail.com>

Segue em anexo os documentos 

Livre de vírus. www.avast.com.

21 anexos

Alteração 1.pdf
256K

Alteração 2.pdf
214K

Balanço - 2018 - Pax Brasil.pdf
479K

Certidão Conjunto - Validade - 31-08-2020.pdf
62K

Certidão de Falencia.pdf
137K

Certidão de Regularidade Profissional.pdf
59K

Certidão do Bombeiro.pdf
1324K

Certidão FGTS - Validade - 16-07-2020.pdf
69K

Certidão ISS - Validade - 05-09-2020.pdf
180K

Certidão SEFA - Validade 31-08-2020.pdf
73K

Certidão SICAF - Situação.pdf
74K

certidao trabalhista 2020.pdf
85K

CNPJ - Pax.pdf
75K

consultarCRC.pdf
71K

consultarOcorrenciasFornecedor (1).pdf
70K

consultarOcorrenciasFornecedor.pdf
70K

Contrato Social - Pax Brasil.pdf
2678K

Documento Eliécio.pdf
625K
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FIC.pdf
126K

Quadro Societário - Pax.pdf
18K

TLPL - Alvará 2020-2021.pdf
169K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 11 de maio de 2020 11:24
Para: gec.cotacao6@gmail.com

Os documentos?
[Texto das mensagens anteriores oculto]

21 anexos

Alteração 1.pdf
256K

Alteração 2.pdf
214K

Balanço - 2018 - Pax Brasil.pdf
479K

Certidão Conjunto - Validade - 31-08-2020.pdf
62K

Certidão de Falencia.pdf
137K

Certidão de Regularidade Profissional.pdf
59K

Certidão do Bombeiro.pdf
1324K

Certidão FGTS - Validade - 16-07-2020.pdf
69K

Certidão ISS - Validade - 05-09-2020.pdf
180K

Certidão SEFA - Validade 31-08-2020.pdf
73K

Certidão SICAF - Situação.pdf
74K

certidao trabalhista 2020.pdf
85K

CNPJ - Pax.pdf
75K

consultarCRC.pdf
71K

consultarOcorrenciasFornecedor (1).pdf
70K

consultarOcorrenciasFornecedor.pdf
70K

Contrato Social - Pax Brasil.pdf
2678K

Documento Eliécio.pdf
625K

FIC.pdf
126K

Quadro Societário - Pax.pdf
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18K

TLPL - Alvará 2020-2021.pdf
169K
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Re: Fwd: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços
Funerários - FUNERÁRIA DUARTE
3 mensagens

cj.duarte@ig.com.br <cj.duarte@ig.com.br> 13 de maio de 2020 23:18
Para: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

SEGUE ANEXO PROPOSTA DE ORÇAMENTO DE SERVIÇOS.

ATT.,

FUNERÁRIA DUARTE
CARLOS LIMA.

Em Qua, Mai 13, 2020 às 17:49, COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> escreveu:

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 8 de mai. de 2020 às 15:51
Subject: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços
Funerários
To: <rubemohana@recantodasaudade.com.br>

Sr. Carlos, boa tarde!

Conforme conversamos, solicito  com urgência proposta de orçamento dos serviços
em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius / Daniel Santos
CGL/SEGEP/PMB
91- 99809-8588 / 99170-0537

PROPOSTA ORÇAMENTO FUNERÁRIA DUARTE.pdf
1692K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 14 de maio de 2020 08:05
Para: cj.duarte@ig.com.br

RECEBIDO, MUITO OBRIGADO!

ATT,

DANIEL SANTOS 
ASSESSOR

mailto:covidpmb2020@gmail.com
mailto:covidpmb2020@gmail.com
mailto:rubemohana@recantodasaudade.com.br
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[Texto das mensagens anteriores oculto]

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 14 de maio de 2020 08:08
Para: DANIEL SANTOS <gec.cotacao6@gmail.com>

Bom dia, Daniel!

Segue proposta do processo n° 2949/2020 - Urnas Funerárias.
Abraços
Marcus
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PROPOSTA ORÇAMENTO FUNERÁRIA DUARTE.pdf
1692K
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Belem 12/05/2020 
 

ASSUNTO: COTAÇÃO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS 
 
 

Nº item      Item        Quantidade Valor Unitário Valor total 
                 

  Serviço funerário de remoção de corpo    
  do local da morte (na região           

01 
 metropolitana de Belém) até o 

200 R$ 1.371,00 R$ 274.200,00  cemitério, também localizado na 
  região metropolitana de Belém,    
  registro de óbito com a respectiva    
  Certidão de óbito.           
        

  Urna funerária padrão com visor, de    
  1,80x0,60x0,31 de área interna,    
  estrutura de madeira, estilo sextavada,    
  devidamente montada e ornamentada,    

02 
 com alças duras, quatro chavestes, 

200 R$ 900,00 R$ 180.000,00  acabamento externo em verniz 
  brilhante, incluindo o véu, podendo    
                

  ser. requisitado urna para crianças ou     
  urnas maiores que as convencionais,    
              

  seguindo as especificações técnicas    
                

  supramencionadas.           
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Av. Governador José Malcher,1872 - ( (91) 3266-0022 e 3246-6600   
E-mail: atendimento@recantodasaudade.com.br- www.recantodasaudade.com.br 

CEP: 66060-230 - Belém - Pará – Brasil 
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FUNERÁRIA SOCIEDADE JERUSALÉM. 
LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS EIRELL 

CNPJ: 13170729/0001-58 

RUA MUNDURUCUS, Nº 4476- GUAMÁ / BELÉM- PA. 

TEL: 3087-3162 / 3259-5430 

PROPOSTA 

PROCESSO Nº 2949/2020 - FUNPAPA. 

LOTE 03 

ITEM DESCRIÇÃO Qtd VALOR VALOR 
Estimada UNITÁRIO TOTAL 

15 Urna Mortuária Infantil com visor no R$500,00 R$22.500,00 
tamanho 1 m a 1,30 m. 45 

Urna Mortuária Infantil com visor no 
R$500,00 R$22.500,00 

16 tamanho 0,50 m a 0,90 m. 45 

Urna Mortuária especial com visor 
17 tamanho 2, 10 m com limite de peso até 160 R$1.800,00 R$288.000,00 

300 kg. 

18 
Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 
1,90m. 

250 R$600,00 R$150.000,00 

19 Remoções 500 R$250,00 R$125.000,00 

20 Certidão de Óbito 500 R$80,00 R$40.000,00 

Serviço de Van para o acompanhamen_to R$1.000,00 R$250.000,00 

21 
familiar reduzido, obedecendo As 250 
recomendações da OMS e Ministério da 
Saúde, para evitar aglomeração. 

TOTAL R$898.000,00 

Validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias. 

Declaramos que temos estoque a pronta entrega. 



Neste momento de PANDEMIA pela COVID-19, ressaltamos que 

estão proibidos os velórios, bem como, urnas com visor e 

transporte de pessoas para os sepultamentos, pois os cemitérios 

estão permitindo a entrada de apenas OS (cinco) pessoas por 
sepultamento. 

Belém, 11 de maio de 2020. 



Neste momento de PANDEMIA pela COVID-19, ressaltamos que estão 

proibidos os velórios, bem como, urnas com visor e transporte de pessoas 

para os sepultamentos, pois os cemitérios estão permitindo a entrada de 

apenas 05 (Cinco) pessoas por sepultamento. 

Esta cotação vale, também, para os outros lotes do processo. Visto que os 

itens e quantidades são os mesmos. 

Belém, 11 de Maio de 2020. 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII 

 
 
 
 

 

 
FUNPAPA 
END.: Av. Nazare, 489 – Nazaré 
CGC: 05.065.644/0001-81 - FONE: 3279-3003 

 
 

PROCESSO 2949/2020. 

A: CPL. 

 Considerando a tramitação dos autos:  

1)Parecer jurídico n° 442/2020 – NSAJ/FUNPAPA, doc. n° 29, opinando pelo deferimento do pleito;  

3)Conta Estimativa de Impacto Orçamentário e Financeiro e a Declaração do Ordenador de Despesas 

– DOD, às docs n°. 27/28; 

4)Análise de conformidade n° 506/2020 do Controle Interno, quanto à conformidade do processo; 

5)Manifestação do Diretor Geral informando que é dispensável o envio dos autos ao NIIG/SEGEP;  

6)AUTORIZO a realização de Pregão Eletrônico visando a Contratação Emergencial de Empresa 

Funerária para atendimento às vítimas de COVID – 19 no Município de Belém, conforme proposta de 

Termo de Referência Simplificado para realização de chamamento público com máxima urgência pela 

Secretaria Geral da Coordenação do Planejamento do Município de Belém – SEGEP - Processo 

licitatório na modalidade PREGÃO, na sua forma ELETRÔNICA, consoante Lei n° 10.520/02, 

Decreto Federal n° 10.024/19, Lei n° 13.979/2020 e MPV 961/2020, do tipo MENOR PREÇO POR 

LOTE, sob regime de execução indireta “empreitada por preço unitário”, a fim de suprir as 

necessidades da FUNPAPA/PMB referente à Contratação de Empresa Especializada na Prestação de 

Serviços Funerários, desde que atendidas todas as formalidades legais. 

 

 

 

Adriana Monteiro Azevedo 
Presidente da FUNPAPA. 



SEGEP 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
COORDENAÇÃO GERAL DO 
PLANEJAMENTO E GESTÃO 

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO - PMB 
 

Coordenadoria Geral de Licitação/PMB 
Av. Governador José Malcher, nº 2.110, Bairro: São Brás, CEP: 66060-230 – Belém/PA 

Fone: (91) 3202-9919, e-mail: cgl.pregoeiro2@gmail.com 

MINUTA DE EDITAL 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº xxx/2020 

Processo nº 2949/2020 
 

O MUNICÍPIO DE BELÉM, neste ato se fazendo representar pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
COORDENAÇÃO GERAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEGEP, por intermédio do Pregoeiro 
designado pelo Decreto Municipal n° 96.052/2019-PMB, de 01 de abril de 2020, publicado no D.O.M nº 
13.976, de 17 de abril de 2020, conforme autorização contida no art. 4º, §3º do Decreto Municipal nº 
75.004/13-PMB, bem como na Lei Municipal nº 9.403/18, torna público que, de ordem do Senhora  
Presidente da Fundação Papa João XXIII, para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação 
na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, no modo de 
disputa ABERTO, sob o regime de execução indireta EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, para 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
FUNERÁRIOS”, objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada pelo 
COVID-19 no Município de Belém, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus 
Anexos. 
 

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, às disposições da Lei Federal nº 10.520/02, 
Lei nº 13.979/2020 e MPV 961/2020, Decretos Federais nº 10.024/19, e nº 8.538/15, Instruções 
Normativas nº 05/2014 e nº 03/2018-SLTI/MPOG e suas alterações, Lei Municipal nº 9.209-A/16 e nº 
9.403/18, Decretos Municipais nº 47.429/05, nº 48.804A/05, nº 49.191/05, nº 75.004/13, nº 80.456/14, nº 
91.254/18, nº 95.955/2020 e nº 91.255/18 e alterações posteriores, e extensivamente às disposições da 
Lei Complementar Federal nº 123/06 e suas alterações, aplicando-se, ao processo licitatório em epígrafe, 
subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93. 
 

O presente Pregão será realizado à distância em sessão pública, por meio de sistema promotor de 
comunicação pela internet, sendo conduzido pelo pregoeiro da entidade promotora da licitação, com 
apoio técnico e operacional da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, que atuará como provedor do sistema eletrônico. 
 

A sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das Propostas de Preços e 
início da etapa de lances no dia, hora e endereço eletrônico abaixo discriminado: 
 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 
Unidade Administrativa de Serviços Gerais (UASG): 925387 

 
ENVIO DA PROPOSTA: 

A partir da publicação deste Edital. 
 

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 
Data: xx/xx/2020 às xxhxx (horário de Brasília/DF) 

 
Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública, observarão, 
obrigatoriamente, o horário de Brasília/DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na 
documentação relativa ao certame. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. A presente licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS”, objetivando fortalecer os 
procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 no Município de Belém, de 
acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
1.2.  O objeto desta contratação deverá observar rigorosamente as especificações técnicas 
constantes neste TR e no Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-
19, emitido pelo Ministério da Saúde, de modo a esclarecer a qualidade e a forma dos serviços a serem 
prestados. 

 
1.3.   O Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19,                             
emitido pelo Ministério da Saúde pode ser obtido pelo site a seguir, mas a contratada deverá obedecer 
sempre a versão mais atual emitida: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-
corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf


SEGEP 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
COORDENAÇÃO GERAL DO 
PLANEJAMENTO E GESTÃO 

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO - PMB 
 

Coordenadoria Geral de Licitação/PMB 
Av. Governador José Malcher, nº 2.110, Bairro: São Brás, CEP: 66060-230 – Belém/PA 

Fone: (91) 3202-9919, e-mail: cgl.pregoeiro2@gmail.com 

 
1.4. O Edital estará disponível no site: www.comprasgovernamentais.gov.br e site/portal da PMB: 
www.belem.pa.gov.br 

 
1.5. Havendo discordância entre as especificações deste objeto no Comprasnet e neste Edital, 
prevalecerão às constantes neste último. 
 
1.6. A adjudicação será por ITEM e o critério de julgamento será o MENOR PREÇO POR LOTE, 
observados os demais critérios de aceitabilidade definidos neste Edital. 
 
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. PODERÃO PARTICIPAR deste Pregão os licitantes que: 

2.1.1. Desempenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão e que 
estejam previamente cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - 
SICAF e no sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 
(SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do sítio eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br 

2.1.2. Atendam às exigências constantes neste Edital e seus Anexos, em especial quanto à 
documentação requerida para sua habilitação; 

2.1.3. O cadastramento no SICAF deverá ser realizado através do procedimento do registro 
cadastral, o fornecedor interessado, ou quem o represente, deverá acessar o SICAF no Portal de 
Compras do Governo Federal, no sítio eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, por 
meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - 
Brasil. 

2.2. NÃO SERÁ ADMITIDA nesta licitação a participação de empresas: 

2.2.1. Empresa em processo de falência ou em recuperação judicial ou extrajudicial, salvo, 
nestes últimos casos (recuperação judicial ou extrajudicial), se cumpridas as demais exigências 
de qualificação econômico-financeira e a pessoa jurídica atenda aos requisitos mínimos 
estabelecidos pela legislação a que está sujeita, inclusive quanto à autorização judicial cabível; 

2.2.2. Estrangeiras que não funcionem no país; 

2.2.3. Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou 
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal; 

2.2.4. Empresa que esteja cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e/ou 
impedimento de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta da União, dos Estados 
do Distrito Federal e dos Municípios;  

2.2.5. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladas, coligadas ou subsidiária entre 
si, qualquer que seja sua forma de constituição; 

2.2.6. Que possuam entre seus dirigentes, gerentes, sócios detentores de mais de 10% (dez por 
cento) do capital social, responsáveis e técnicos que sejam administradores ou servidores do 
Município, na data da publicação do edital, na forma do art. 9°, inciso III, da Lei Federal nº 
8.666/93. 

2.2.7. Que pratica ou foi autuada pelo Ministério do trabalho e Emprego – MTE por uso 
ilegal de mão-de-obra infantil, assim como toda a sua cadeia de fornecedores nos últimos 
05 (cinco) anos (Lei Municipal nº 9.209-A de 11 de maio de 2016). 

2.2.8. Empresas e os seus sócios ou proprietários condenados em processos criminais 
transitados em julgado por corrupção ativa, tráfico de influência, impedimento, perturbação ou 
fraude de concorrência, formação de quadrilha e outros crimes tipificados como ilícitos de 
malversação de recursos públicos (Lei Municipal nº 9.420 de dezembro de 2018). 

2.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o 
licitante às sanções previstas neste Edital. 
 
2.4. Não poderão participar da presente licitação, empresas que apresentem mais de uma Proposta. 
 
2.5. A licitante está obrigada a declarar, no sistema eletrônico, sua condição, ou não, de 
Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual – MEI. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.belem.pa.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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3. DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1. O credenciamento da licitante dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e de senha, 
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no site: www.compras 
governamentais.gov.br. O credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
 
3.2. O credenciamento da licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins 
de habilitação. 
 
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 
ao Pregão Eletrônico. 
 
3.4. O uso de senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a 
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA, entidade promotora da licitação, responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
3.5. É de responsabilidade da licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles que 
se tornem desatualizados.  
 
3.6. Em se tratando de Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP’ e 
Microempreendedor Individual – MEI, esta deverá informar, por ocasião do credenciamento, que 
detêm tal condição, segundo previsão do art. 13 do Decreto Federal nº 8.538/15, nos termos da Lei 
Complementar nº 123/06, e suas alterações, e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no 
capítulo V da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento acrescentar as expressões 
“Microempresa”, “Empresa de Pequeno Porte” ou “Microempreendedor Individual” ou suas 
respectivas abreviações, “ME”, “EPP” ou “MEI”, à sua firma ou denominação, conforme o caso. 
 
3.7. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor 
do sistema para imediato bloqueio de acesso. 
 
3.8. A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06 e 
suas alterações caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e das sanções previstas em lei e no item 22 deste Edital. 
 
4. DO ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
4.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao ato convocatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro PREFERENCIALMENTE em FORMATO DOC, em até 1 (um) dia útil anteriores à data 
fixada para abertura da sessão pública, EXCLUSIVAMENTE para o endereço eletrônico 
xxxxxx@gmail.com, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre o questionamento no prazo de até 01 (um) 
dia útil contados da data de recebimento do pedido de esclarecimento. 
 
4.2. Até 1 (um) dia útil antes da data fixada para abertura da sessão pública, na forma eletrônica, 
qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste pregão, mediante petição 
a ser enviada PREFERENCIALMENTE em FORMATO DOC, EXCLUSIVAMENTE para o endereço 
eletrônico xxxxxxx@gmail.com.  

4.2.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 01 (um) dia útil 
contados da data de recebimento do pedido de impugnação. 

4.2.2. Caso seja acolhida a impugnação contra o Edital, este será republicado na forma da lei e 
designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas. 

 
4.3. Tanto as respostas como os pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgados no 
portal www.comprasgovernamentais.gov.br, para ciência de todos os interessados. 
 

mailto:xxxxxx@gmail.com
mailto:xxxxxxx@gmail.com
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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5. DO CADASTRAMENTO E ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO NO SISTEMA  
 
5.1. A participação no Pregão dar-se-á por meio de digitação da senha privativa da licitante e 
subsequente encaminhamento da PROPOSTA DE PREÇO com a descrição do objeto ofertado e preço, 
concomitantemente com os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos neste Edital, ocorrerá por meio 
de chave de acesso e senha, a partir da publicação/disponibilidade do Edital no portal 
www.comprasgovernamentais.gov.br às xxhxx do dia xx/xx/2020, horário de Brasília/DF, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário estabelecido para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
 
5.2. O licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação exigidos no Edital, desde 
que constem no SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes no 
sistema. 
 
5.3. As Microempresas – ME’s, Empresas de Pequeno Porte – EPP’s e Microempreendedores 
Individuais – MEI’s deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma 
restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da Lei Complementar nº 
123/06, exceto se as mesmas já estiverem sido contempladas no SICAF. 
 
5.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta, documentos de habilitação e 
lances. 
 
5.5. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
5.6. Como requisito para a participação no Pregão a licitante deverá manifestar, em campo próprio 
do sistema eletrônico, relativo às declarações abaixo, o pleno conhecimento e atendimento das 
exigências de habilitação, e ainda as previstas neste Edital, e que sua proposta está em conformidade 
com as exigências deste instrumento convocatório. 

5.6.1. Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 
conformidade com as exigências do instrumento convocatório; 

5.6.2. Declaração de Menor, de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos 
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos 
do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal; 

5.6.3. Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo de sua Habilitação; 

5.6.4. Declaração de Elaboração de Proposta Independente; 

5.6.5. Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado; 

5.6.6. Declaração de Acessibilidade; 

5.6.7. Declaração de Cota de Aprendizagem (quando couber). 
 
5.7. A PROPOSTA DE PREÇOS cadastrada no sistema comprasgovernamentais deverá conter: 

5.7.1. Especificação clara e detalhada do serviço ofertado, de acordo com o Anexo II deste 
Edital, sem referência às expressões “similar”, sendo vedadas descrições vagas, como “de 
acordo com o edital”, “modelo xx”, “conforme proposta a apresentar”, etc. 

5.7.2. O valor UNITÁRIO do ITEM que compõe o LOTE, em algarismo, expresso em moeda 
corrente nacional (R$), considerando as QUANTIDADES constantes no Anexo II do presente 
Edital. 

5.7.3. Todos os preços deverão ser expressos em Real (R$), com 02 (duas) casas decimais. 

5.7.4. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão substituir ou excluir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto desta licitação, sem 
conter alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de 
um resultado, sob pena de desclassificação. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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5.7.6. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importará a desclassificação da 
proposta. 

 
5.8. Do encaminhamento da PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA comprasgovernamentais 
deverá conter: 

5.8.1. Valores expressos, obrigatoriamente, em real; 

5.8.1.1. Valor UNITÁRIO e TOTAL dos ITENS que compõe o LOTE e valor TOTAL do LOTE 
em algarismo e por extenso da proposta. Os preços serão registrados com 02 (duas) casas 
decimais, incluído nos mesmos todos os custos diretos e indiretos de despesas, tais como: 
frete, taxas e impostos, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, transporte, 
inclusive desembaraço alfandegário e demais despesas decorrentes da execução do objeto 
licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título 
posteriormente. 

5.8.1.2. Os valores UNITÁRIOS dos ITENS que compõe o LOTE não poderão ser superiores 
aos constantes no Anexo II do Edital. 

5.8.1.3. Havendo divergência entre o valor unitário e total prevalecerá o unitário, e entre o 
expresso em algarismo e por extenso, o último. 

5.8.2. Especificação do serviço ofertado de forma clara e detalhada e ainda informação de: 
Validade dos produtos, não podendo ser inferior que 12 (doze) meses a contar da data de 
entrega no órgão solicitante; 

5.8.3. DADOS DO LICITANTE: Nome do representante legal da empresa, Razão Social, 
endereço completo com CEP, telefone, endereço eletrônico (e-mail), número do CNPJ, nome do 
banco, o código da agência e o número da conta-corrente e praça de pagamento; 

 
5.8.4. A realização dos serviços deverá ser de acordo com as normas de referência técnica da 
ANVISA e somente quando solicitado pela FUNPAPA, e de acordo com as condições de 
referências técnicas para o funcionamento de estabelecimentos funerários e congêneres da 
ANVISA,; 

 
5.8.5. O(s) REGISTRO(S) DE CERTIDAO (ÕES) DE ÓBITO refere-se a declaração feita em 
cartório oficial de registro civil da circunscrição local, lavrada à vista do atestado médico, se 
houver, ou em caso contrário mediante declaração de duas pessoas qualificadas que tiverem 
presenciado a morte; 

 
5.8.6. Na execução dos serviços funerários deverá ser garantida a disponibilização de VAN 
PARA ACOMPANHANTE, somente quando solicitado pela FUNPAPA, desde que obedecidas 
as formalidades e cautelas legais estabelecidas pela OMS e pelo MS, com motorista e dotado de 
todos os itens de segurança dispostos na Lei de Trânsito brasileira; 
 
5.8.7. Prazo de validade da Proposta de Preços: não inferior a 120 (cento e vinte) dias, 
contados da data de sua apresentação. 
 
5.8.8. Os serviços deverão ser prestados no prazo máximo de 04 (quatro horas) após o 
recebimento da nota de empenho e de acordo com a solicitação formal do órgão, a ser prestado 
na Região Metropolitana de Belém, para efetivar a prestação respectiva, quando então 
apresentará a nota fiscal correspondente que, depois de conferida e atestada, será paga em até 
10 (dez) dias após sua apresentação.  
 
5.8.9. Deverá encaminhar as seguintes DECLARAÇÕES na PROPOSTA DE PREÇOS: 

             a) Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídos todos os custos e 
despesas diretas e indiretas, frete, taxas e impostos, tributos, encargos fiscais, comerciais, 
sociais e trabalhistas, transporte, inclusive desembaraço alfandegário e demais despesas 
decorrentes da execução do objeto licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a 
esse ou a qualquer título posteriormente. 

             b) Declaração de que os valores ofertados na proposta serão fixos e irreajustáveis. 

5.9. Não será permitida a alteração da proposta, após sua apresentação. 
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5.10. Não será aceita imposição de valor mínimo para faturamento do pedido e de faturamento 
mínimo na proposta. 
 
5.11. O quantitativo indicado no Anexo II é meramente estimativo, não acarretando à FUNPAPA/PMB 
qualquer obrigação quanto à aquisição das quantidades máximas estabelecidas em cada item. 
 
5.12. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado e aceito pelo Pregoeiro. 
 
5.13. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste Edital e seus 
Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o seu 
julgamento. 
 
5.14. As propostas poderão conter outros dados e informações que, a critério do licitante, sirvam para 
melhor documentar e esclarecer o fornecimento do objeto. 
 
5.15. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
5.16. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito fornecimento do objeto será interpretada 
como já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas. 
 
5.17. Não serão consideradas as propostas com alternativas, devendo os licitantes se limitar às 
especificações constantes no Anexo II. 
 
5.18. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da proponente, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
5.19. O Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores esclarecimentos sobre a 
composição dos preços propostos. 
 
5.20. Por ocasião do envio da proposta, a licitante enquadrada como Microempresa – ME, Empresa 
de Pequeno Porte – EPP’ e Microempreendedor Individual – MEI deverá declarar, em campo 
próprio do sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e suas 
alterações, para fazer jus aos benefícios previstos na referida lei. 
 
5.21. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 
 
5.22. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio 
de lances.  
 
6. DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 
 
6.1. A partir das xxhxx (horário de Brasília/DF) do dia xx/xx/2020 terá início a sessão pública do 
Pregão Eletrônico nº xxx/2020, com a abertura e julgamento das Propostas de Preços recebidas, as 
quais devem estar em perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas neste Edital 
e seus Anexos. 
 
6.2. Incumbirá aos licitantes o acompanhamento das operações no sistema eletrônico durante a 
Sessão Pública do Pregão e a responsabilidade, pelos ônus decorrentes da perda de negócios pela 
inobservância das mensagens emitidas pelo sistema ou em razão de desconexão. 
 
6.3. Os licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem 
excluídos do certame pelo Pregoeiro. 
 
6.4. A comunicação entre o pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens (via chat), 
em campo próprio do sistema eletrônico. 
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6.5. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que contenham 
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas ou estejam em conformidade com os 
requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos. 
 
6.6. Será DESCLASSIFICADA e não participará da fase de lances a proposta que: 

6.6.1. Não atenda as especificações mínimas exigidas no edital, ou com expressões vagas que 
não definam o objeto, tais como: “conforme o edital”, “modelo xx”, “conforme proposta a ser 
enviada”, etc. 

6.6.2. Esteja identificada pelo licitante. 

6.6.3. Não atenda aos termos deste Edital e seus Anexos. 

6.6.4. Contenha preços incompatíveis com os praticados no mercado, com os custos estimados 
para a execução do objeto desta licitação e com as disponibilidades orçamentárias da FUNPAPA. 

6.6.5. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, 
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.6.6. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.7. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, e somente 
estas participarão da fase de lance. 

 
7. DA FASE DE LANCES  
 
7.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horário 
de registro e valor. 
 
7.2. Os lances serão ofertados por ITEM e o critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR 
LOTE. 
 
7.3. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva 
e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 
 
7.4. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão pública e as regras estabelecidas no Edital. 

7.4.1. O licitante poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado, ainda que superior ao 
menor registrado no sistema, objetivando uma melhor posição na ordem de classificação dos 
lances. Assim, caso o primeiro venha a ser inabilitado será chamado o licitante na imediata ordem 
de classificação dos lances (2º melhor lance). 

 
7.5. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 
no sistema. 

 
7.6. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de: 

 
➢ R$ 10.000,01 até R$ 100.000,00 = R$ 100,00 (cem reais) 
➢ R$ 100.000,01 até R$ 1.000.000,00 = R$ 1.000,00 (mil reais) 

 
7.7. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 
 
7.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que 
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
 
7.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos 
do período de duração da sessão pública.  
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7.10. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários.  
 
7.11. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-
se-á automaticamente.  
 
7.12. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 
lances, em prol da consecução do melhor preço.  
 
7.13. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de 
Gestão do Ministério da Economia. 

7.13.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 
sistema.  

 
7.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
melhor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedado a identificação do 
detentor do lance. 

7.14.1. Lances considerados inexequíveis serão excluídos do sistema pelo Pregoeiro, que alertará 
os licitantes quanto à necessidade de cumprimento das obrigações previstas no Edital e seus 
Anexos e a possibilidade de aplicação de sanções administrativas. 

 
7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 

 
7.16. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances. 

7.16.1. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo 
dos atos realizados. 

7.16.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública 
será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas após comunicação 
do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sitio eletrônico utilizado para divulgação. 

 
7.17. Caso não se realize lance, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o 
valor estimado para a contratação. 
 
7.18. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico (via chat), contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preço, observado o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 

7.18.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

 
7.19. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
 
Das Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedor Individual – MEI 
 
7.20. Após a fase de lances, será assegurada, como critério de desempate, a preferência de 
contratação para as Microempresas – ME’s, Empresas de Pequeno Porte – EPP’s e 
Microempreendedores Individuais – MEI’s. 

7.20.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
ME’s, EPP’s e MEI’s sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 

 
7.21. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

7.21.1. A ME, EPP ou MEI melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior 
àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 
objeto licitado; 
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7.21.2. Não ocorrendo à contratação de ME, EPP ou MEI, na forma do subitem anterior, serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 8.4.1 na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 
7.22. Na hipótese do não uso do direito de preferência, o objeto licitado será adjudicado em favor da 
proposta originalmente vencedora do certame. 
 
8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
8.1. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por 
meio do SICAF através da internet (on-line), nos documentos por ela abrangidos em relação à 
habilitação jurídica; à regularidade fiscal e trabalhista; à qualificação econômica e financeira; e 
habilitação técnica, conforme disposto na Instrução Normativa nº 03/2018-SLTI/MPOG. 

8.1.1. Os documentos apresentados digitalmente no registro cadastral são de responsabilidade 
do interessado, que responderá nos termos da legislação civil, penal e administrativa por eventuais 
inconsistências ou fraudes. 

8.1.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes no SICAF para que 
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com 
apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

8.1.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em 
encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto Federal nº 10.024/19.  

8.1.4. Os documentos cadastrados no SICAF não precisam ser encaminhados através do 
sistema comprasgovernamentais. 

8.1.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
convocado a encaminhá-los, em formato digital, no prazo de até 02 (duas) horas, a partir da 
solicitação do pregoeiro exclusivamente através do módulo de convocação de anexos do 
sistema comprasgovernamentais, sob pena de inabilitação. 

8.1.6. Os documentos digitalizados enviados pelo interessado terão valor de cópia simples. 

8.1.7. Será assegurado ao licitante cadastrado e habilitado no SICAF o direito de apresentar por 
meio eletrônico, exclusivamente através do módulo de convocação de anexos do sistema 
comprasgovernamentais a documentação atualizada e regularizada, caso esteja com algum 
documento vencido, observado o prazo estabelecido pelo Pregoeiro, conforme previsto no inciso 
XIV do Art.12 do Decreto nº 47.429/05, devendo posteriormente providenciar a atualização do 
cadastro no SICAF. 

8.1.8. Na hipótese de falha no SICAF ou nos sítios oficiais, que impossibilite a confirmação da 
habilitação mencionada no item 8.1, o Pregoeiro assinalará prazo para que o licitante faça a 
apresentação da documentação necessária por meio eletrônico, exclusivamente através do 
módulo de convocação de anexos do sistema comprasgovernamentais. 

8.1.9. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das Microempresas – ME’s, 
Empresas de Pequeno Porte – EPP’s e Microempreendedores Individuais – MEI’s, somente 
será exigida para efeito de assinatura do Contrato, observado o disposto nos §1° e §2° do art. 
43 da Lei Complementar nº 123/06. 

 
8.2. As Microempresas – ME’s, Empresas de Pequeno Porte – EPP’s e Microempreendedores 
Individuais – MEI’s deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

8.2.1. Na hipótese acima descrita, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
fiscal e trabalhista das Microempresas – ME’s, Empresas de Pequeno Porte – EPP’s e 
Microempreendedores Individuais – MEI’s, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização 
da documentação. 

8.2.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 
na decadência do direito das Microempresas – ME’s, Empresas de Pequeno Porte – EPP’s e 
Microempreendedores Individuais – MEI’s vencedora à contratação, sem prejuízo das sanções 
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previstas no art. 49, incisos e §§1º e 2º do Decreto Federal n° 10.024/19, combinado com o art. 81 
da Lei Federal nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, conforme a contrato de Preços, ou revogar a licitação. 

8.2.3. A empresa que DECLARAR falsamente se tratar de Microempresa – ME, Empresa de 
Pequeno Porte – EPP, Microempreendedor Individual – MEI ou Sociedade Cooperativa para 
valer-se do tratamento diferenciado concedido pela Lei Complementar nº 123/06 e suas 
alterações incorrerá no crime de falsidade ideológica e estará sujeita às penas previstas no art. 
299 do Código Penal, sem prejuízo das demais penalidades cíveis e administrativas cabíveis. 

 
8.3. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará as seguintes 
DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO do licitante, observado o disposto neste Edital: 

8.3.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  

8.3.1.1. SICAF; 

8.3.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 
abrange o cadastro no CNJ, do CEIS, do próprio TCU e o Cadastro Nacional de Empresas 
Punidas - CNEP do Portal da Transparência (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/); 

8.3.1.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei Federal n° 8.429/92, que prevê, dentre as 
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual 
seja sócio majoritário: 

a) Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.  

b) A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros.  

c) O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.  

8.3.1.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação; 

8.3.1.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

8.3.2. Ressalvado o disposto no item 8.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação, no caso dos 
mesmos não estarem inseridos no SICAF.  

 
8.3.3. A autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá 
dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, 
ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, do licitante com menor 
proposta de preços, respeitada a ordem de classificação das propostas, ressalvada a 
exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social por meio 
da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União. 
 

8.3.3.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Cópia do Ato Constitutivo (no caso de empresário individual) ou Contrato Social ou 
Estatuto Social consolidado e/ou suas alterações posteriores, de modo a verificar se o objeto 
social do licitante é compatível com o objeto da licitação; 

b) Inscrição do Ato Constitutivo no órgão competente acompanhada, no caso de sociedades 
civis, de prova da diretoria em exercício; 

https://certidoes-apf.apps.tcu/
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c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 
8.3.3.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), vigente na data 
prevista para abertura da licitação; 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive quanto às contribuições 
Sociais, representada pela Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal do domicílio ou sede 
do licitante; 

c.1) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estadual ou municipal, 
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração do 
órgão competente do seu domicilio ou sede, ou outro equivalente, na forma da lei. 

d) Prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF – Certificado de 
Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, instituída pela Lei Federal nº 
12.440/11, podendo ser retirada através do site: www.tst.jus.br/certidao, para comprovar a 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho do licitante/fornecedor, 
quando não houver indicação no SICAF; 

f) Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas – CNIT, decorrentes de autuações, 
instituída pela Lei Municipal nº 9.209-A/16, por uso ilegal de mão-de-obra infantil, assim 
como toda sua cadeia de fornecedores. Podendo ser retirada através do link: 
http://consultacpmr.mte.gov.br/ConsultaCPMR/, para comprovar não terem sido autuadas 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego e outro órgão responsável. 

 
8.3.3.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), do exercício 
social já exigível e apresentados na forma da lei, conforme disposto no art. 1.078, Código 
Civil, podendo ainda, considerando o que dispõe o Art. 6º da Medida Provisória nº 931/2020, 
ser apresentado o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado (DRE) do Exercício 
anterior. 

b) Não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 
porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do 
Decreto nº 8.538, de 2015); 

b.1) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período 
de existência da sociedade; 

b.2) Devem constar a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do 
exercício anterior (análise comparativa da situação financeira); 

b.3) Comprobatório da boa situação financeira, comprovada através da aferição dos índices: 
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG). Todos os índices 
obtidos deverão ser maiores que 1,00 ou, Patrimônio Líquido de, no mínimo, 10% (dez por 
cento) do valor a ser contratado, caso os índices forem menores ou igual a 1,00, aplicando 
as seguintes fórmulas: 

         Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG = --------------------------------------------------------------- 

        Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

          Ativo Total 
SG = --------------------------------------------------------------- 

        Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

         Ativo Circulante 
LC = ------------------------- 
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        Passivo Circulante 
 

b.6) Com relação ao Balanço Patrimonial deverá, ainda, a licitante observar o seguinte: 

⮚ As empresas obrigadas ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) devem 
apresentar suas demonstrações contábeis por esse sistema, acompanhadas das Notas 
Explicativas e do Recibo de Entrega à Secretaria da Receita Federal; 

⮚ Empresas OPTANTES pelo regime de tributação do Simples Nacional devem 
apresentar o Comprovante da Opção, obtido através do site da Secretaria da Receita 
Federal, http://www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional 

⮚ Empresas constituídas há menos de 01 (um) ano deverão apresentar cópia do 
livro diário, contendo o balanço de abertura, registrado na Junta Comercial ou 
órgão equivalente. 

⮚ As sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedades anônimas), deverão 
apresentar o Balanço Patrimonial em conformidade com a referida Lei, e, estando 
sujeitas à Escrituração Digital Eletrônica (ECD), também ficarão sujeitas à 
apresentação das informações extraídas do SPED Contábil. 

 
8.3.3.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Atestado de Capacidade Técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, comprovando que a empresa licitante desempenhou ou desempenha atividade 
pertinente e compatível em características ao objeto da licitação, deverá estar emitido em 
nome e com o CNPJ/MF da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante; 

 
b) Licença de Funcionamento (Alvará Sanitário) atualizada, ou cadastramento 
definitivo emitidos por órgão da Vigilância Sanitária local; 

 
8.4. A eventual ausência de documentos exigidos na fase de habilitação, emitidos por órgãos e/ou 
entidades emissores de certidões, poderá ser suprida pelo Pregoeiro através de consulta online. 
 
8.5. Os documentos relacionados deverão estar emitidos em papéis timbrados dos Órgãos ou 
Empresas que as expediram. 
 
8.6. Quando a proposta de preços e as declarações exigidas neste Edital forem assinadas por um 
preposto da empresa que não seja seu sócio administrador ou proprietário, o licitante também deverá 
enviar exclusivamente através do sistema comprasnet, instrumento público ou particular de 
procuração ou documento equivalente, com firma reconhecida, com poderes especiais para 
responder, formular ofertas e lances de preços, recorrer e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, em nome do proponente. 
 
8.7. O prazo para o envio de documentos de habilitação complementares através do sistema 
comprasnet poderá ser prorrogado a critério do Pregoeiro, desde que devidamente fundamentado 
objetivando sempre a maior competitividade e melhores preços para Administração. 
 
8.8. A NÃO apresentação dos documentos acima referenciados nos prazos estabelecidos implicará na 
inabilitação do licitante. 
 
8.9. O documento de confirmação no SICAF será anexado pelo Pregoeiro, à documentação original 
ou cópias autenticadas do licitante com proposta aceita no sistema Comprasnet. 
 
8.10. Os documentos mencionados neste Capítulo deverão referir-se exclusivamente ao 
estabelecimento da licitante, vigentes à época da abertura da licitação, podendo ser apresentados em 
original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, ou por cópias não 
autenticadas, desde que sejam exibidos os originais para a conferência pelo Pregoeiro, ou por 
publicação em órgão de imprensa oficial. A verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades 
emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
8.11. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para habilitação deverão estar em 
nome do licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e o respectivo endereço. 
 

http://www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional
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8.12. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
8.13. Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por tradutor juramentado e também 
devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 
 
8.14. Os documentos relacionados à HABILITAÇÃO exigidos neste Edital deverão ser inseridos pelo 
licitante no SICAF. 
 
9. DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
9.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços de acordo com as exigências 
contidas no Edital, pelo critério do MENOR PREÇO POR LOTE, podendo encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para 
que seja obtido preço melhor, bem assim, decidir sobre sua aceitação. 
 
9.2. O Pregoeiro poderá solicitar manifestação da Área Técnica, da Assessoria Jurídica ou de outros 
setores pertencentes ao quadro de pessoal da FUNPAPA/PMB, dos demais órgãos da Administração 
Municipal, ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 
 
9.3. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação 
do licitante conforme disposições do edital, ficando passiva de desclassificação a proposta acima dos 
valores estimados. 

 
9.4. No caso da proposta ou o lance de menor valor não ser aceitável, ou se o licitante desatender às 
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até 
a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

9.4.1. Ocorrendo a situação a que se refere o item 9.3, o Pregoeiro poderá negociar com o 
licitante para que seja obtido preço melhor, observado o critério de julgamento e o valor estimado 
para contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital, e/ou 
envio da proposta vencedora de preços atualizada e assinada pelo representante legal do licitante 
ou por seu procurador com poderes para o ato. 

9.4.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes, sendo obrigatório envio de resposta pelos participantes do certame, 
quando encaminhada via chat, no prazo de até 05 (cinco) minutos, qualquer pedido de 
informação ou solicitação feita pelo pregoeiro. 

9.4.3. A inobservância do disposto no item anterior acarretará a recusa da proposta do licitante, 
somente para as negociações com valores acima do estimado/referência. 

 
9.5. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro analisará os 
documentos de habilitação. 
 
9.6. Conforme art. 17, inciso VI do Decreto Federal nº 10.024/19, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes a 
eficácia para fins de classificação e habilitação. 
 
10. DA OPÇÃO DO LOTE 

 
10.1. Não será admitido, como regra, que a mesma empresa seja contratada para mais de um lote, a 
fim de preservar o parcelamento do objeto e o atendimento simultâneo da demanda, conforme a 
necessidade e dinâmica dos serviços. 

 
10.1.1. Será admitida a contratação de dois ou mais lotes para uma mesma empresa somente se: 
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10.1.2.  Não existirem quantidade suficiente de propostas de empresas interessadas para 
contemplação dos lotes a participantes diferentes; 

 
10.1.3.  Existindo quantidade suficiente de propostas, as participantes desistam de suas 
propostas, de modo que não possa haver contemplação de um lote por empresa; 

 
10.1.4. No momento de negociação de preços, as participantes que apresentarem propostas com 
valores acima dos preços de serviços (unitários e/ou global) da menor proposta não aceitarem 
reduzir seus valores de modo a garantir a homogeneidade de preços pelos serviços a serem 
contratados, compatíveis com a pesquisa de mercado, hipótese em que somente uma ou duas 
empresas poderão ser contempladas com dois ou mais lotes, sendo que a mesma empresa 
deverá cotar os mesmos preços unitários para todos os lotes, caso opte pela participação na 
totalidade dos serviços contemplados no termo de referência. 

 
10.2. Caso, excepcionalmente, a CONTRATANTE necessite contemplar dois ou mais lotes para 
uma mesma empresa, esta emitirá declaração que possui estrutura e empregados suficientes 
para prestar a quantidade total de serviços dos lotes de modo a garantir a continuidade do 
serviço funerário essencial neste momento de combate à Pandemia. 
 
11. DA FORMULAÇÃO E ENVIO DA PROPOSTA AJUSTADA NO SISTEMA 
 
11.1. Encerrada as etapas de lances e negociação da sessão pública, o Pregoeiro convocará 
através do canal de comunicação eletrônica (chat), o licitante que apresentar o menor preço para envio 
da PROPOSTA DE PREÇOS atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu 
procurador com poderes para o ato, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, em até 02 (DUAS) HORAS 
ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de 
Convocação de Anexos do Sistema Comprasgovernamentais, com as informações constantes no 
item 5.8 e subitens deste Edital.ccc 

 
12. DO ENVIO DA PROPOSTA VENCEDORA E DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL 

 
12.1. A PROPOSTA DE PREÇOS e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO remetidos por meio 
eletrônico do sistema comprasnet, deverão ser encaminhados por uma das seguintes formas: em 
original ou por cópia autenticada ou cópia simples (desde que sejam apresentados os originais para a 
conferência), no prazo de 1 (um) dia útil, contado a partir da solicitação do pregoeiro, para Comissão 
Permanente de Licitação/PMB, no seguinte endereço: Av. Governador José Malcher, nº 2110, Bairro: 
São Brás (perímetro: entre Trav. 3 de Maio e Trav. 9 de Janeiro) - CEP: 66.060-230 - Belém/PA CNPJ: 
14.700.173/0001-27. 

 
12.2. A Proposta de Preços e documentos que necessitem de assinatura poderão ser encaminhados 
devidamente assinados por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira - ICP - Brasil. 

 
12.3. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão 
ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 
 
12.4. Não serão permitidas emendas, rasuras, ressalvas, adendos, alterações, acréscimos, 
substituições ou entrelinhas a documentação ou a propostas, exceto a promoção de diligências que o 
Pregoeiro entender necessárias, bem como a autenticação de documentos pelo Pregoeiro, destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório ou para instrução de eventuais 
recursos interpostos. 
 
12.5. Será DECLARADO vencedor o licitante que apresentar o menor preço, com proposta aceita e 
estiver regularmente habilitado, após o RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA dos documentos originais ou 
cópias autenticadas de PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
13. DO RECURSO  
 
13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e 
motivada, em campo próprio do sistema, no prazo de 20 (vinte) minutos, manifestar sua intenção de 
recorrer, no momento indicado pelo Pregoeiro. 
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13.1.1. Constatada pelo Pregoeiro a admissibilidade da intenção do recurso, será concedido 
ao recorrente o prazo de 01 (um) dia, para apresentar as razões de recurso, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem as contrarrazões em igual prazo, 
que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

 
13.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, no prazo 
fixado pelo Pregoeiro, nos termos do caput, importará a decadência desse direito, ficando o Pregoeiro 
autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 
 
13.3. A decisão do pregoeiro deverá ser motivada e submetida à apreciação da autoridade responsável 
pela licitação. 
 
13.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
 
13.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
13.6. A sessão pública do pregão só será concluída depois de declarado o vencedor do certame e 
encerrado o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso, cabendo aos licitantes 
permanecer conectados ao sistema até o final desta etapa. 
 
13.7. Após o julgamento dos recursos e das contrarrazões, e constatada a regularidade dos atos 
praticados, será adjudicado o objeto do certame ao licitante declarado vencedor, estando o resultado 
final da licitação sujeito à homologação pela Autoridade Superior competente, que irá analisar a 
conveniência e oportunidade da contratação e a legalidade dos atos praticados. 
 
14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
14.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que não 
houver recurso. 
 
14.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser 
realizada depois da adjudicação do objeto à proponente vencedora pelo pregoeiro, ou, quando houver 
recurso, pela própria autoridade competente. 
 
14.3. Quando a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a 
contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos licitantes quantos 
forem necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora. 
 
15. DO CONTRATO E NOTA DE EMPENHO 
 
15.1. O presente Edital fará parte integrante e inseparável do Contrato a ser firmado com a licitante 
vencedora, conforme Anexo IV. 
 
15.2. Após homologada a licitação, a CONTRATANTE convocará a licitante vencedora, durante a 
assinatura do instrumento contratual ou instrumento equivalente juntamente com a Nota de 
Empenho, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções constantes neste edital e do previsto no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 

15.2.1. Previamente à emissão de Nota de Empenho, à contratação e a cada pagamento, a 
CONTRATANTE deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão 
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar 
com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

15.2.2. Na ocasião da assinatura do CONTRATO, a licitante vencedora deverá dispor de 
“CERTIFICAÇÃO DIGITAL”, nos termos da resolução n° 11.536/2014-TCM. 

 
15.3. É facultado à Administração, quando o convocado não apresentar situação regular no ato da 
contratação ou se recusar-se a assinar/retirar o referido documento, no prazo e condições 
estabelecidas, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo 
em igual prazo, nas condições de sua(s) proposta(s), ou conforme negociação, podendo ainda, revogar 
a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 
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15.4. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato ou retirar o instrumento 
equivalente com a Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE, caracterizará 
o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 
 
15.5. As formas de pagamento, recebimento, obrigações das partes, penalidades contratuais e demais 
condições estabelecidas para o ajuste estão discriminadas na Minuta de Contrato, parte integrante 
deste Edital. 
 
15.6. Os contratos terão suas vigências de até 6 (seis) meses e poderão ser prorrogados por períodos 
sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência. 
 
15.7. O prazo para recebimento da Nota de Empenho poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Administração. 
 
15.8. A emissão da Nota de Empenho está condicionada à verificação da regularidade da habilitação 
parcial do licitante vencedor no SICAF. 
 
15.9. É facultado ao Pregoeiro, quando o convocado não receber a Nota de Empenho, no prazo e nas 
condições estabelecidas, convocar outro licitante, obedecida a ordem de classificação, para assiná-lo, 
após negociação, aceitação da proposta e comprovação dos requisitos. 
 
16. DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 
16.1. Nos termos do art. 58, inciso III combinado com o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, será 
designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos itens, anotando em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização 
de falhas ou defeitos observados;  
 
16.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou 
vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de 
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 8.666, de 1993; 
 
16.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
 
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - FUNPAPA/PMB 
 
São obrigações da FUNPAPA/PMB: 
 
17.1. Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro 
das condições estabelecidas; 
 
17.2. Rejeitar os serviços cujas especificações não atendam aos requisitos mínimos constantes neste 
TR; 
 
17.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio da comissão ou gestor, 
designado para este fim, de acordo com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
17.4. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva 
entrega dos itens e emissão dos Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo; 
 
17.5. Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação de cada um dos itens que compõem o 
objeto deste termo a serem recebidos; 
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17.6. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes de cada 
um dos itens que compõem o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias; 
 
17.7. Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para ajustes e/ou 
substituições dos objetos que compõem o objeto deste termo. 
 
18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
São obrigações da CONTRATADA: 
 
18.1. Fornecer o objeto de acordo com os parâmetros estabelecidos neste TR, atendidos os requisitos 
e observadas às normas constantes deste instrumento; 
 
18.2.  Colocar à disposição da FUNPAPA/PMB, os meios necessários à comprovação da qualidade 
dos itens, permitindo a verificação das especificações em conformidade com o descrito no anexo; 
 
18.3.  Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e 
municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo; 
 
18.4.  Responsabilizar-se pela(s) garantia(s) do(s) serviços (s), objetos da licitação, dentro dos padrões 
de certificação de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação 
em vigor; 
 
18.5.  Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 
assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos; 
 
18.6.  Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto adquirido pelo contratante, 
sem prévia autorização; 
 
18.7.  Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela FUNPAPA/PMB, ou pelo órgão 
participante, durante a vigência do contrato; 
 
18.8.  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
18.9. Aceitar os acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até 50% (cinquenta por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato, consoante disposto na Lei n° 13.979/2020. 

 
18.10. Fornecimento de mão de obra adequada para prestação dos serviços, devendo utilizar uniformes 
e estar com os respectivos crachás de identificação, em local visível, no ato da prestação do serviço; 
 
18.11. Providenciar para que os empregados da CONTRATADA ao prestar o serviço portem-se de 
modo adequado e tratem com respeito e urbanidade todas as pessoas a quem por ventura precisem se 
dirigir; 
 
18.12. A licitante CONTRATADA utilizará de pessoal devidamente habilitado para execução dos 
serviços, sendo por sua conta todas as despesas que incidam, direta ou indiretamente no pagamento de 
pessoal; 
 
18.13. A Empresa se responsabilizará pelos danos causados por seus empregados ao patrimônio da 
CONTRATANTE ou de terceiros, ainda que involuntariamente, devendo ser adotadas as providências 
necessárias, colimando o ressarcimento dos danos em prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, 
a contar da comunicação por escrito efetuada por esta Fundação.  
 
18.14. O objeto desta contratação deverá observar rigorosamente as especificações técnicas constantes 
neste TR e no Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19, emitido 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
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pelo Ministério da Saúde, de modo a esclarecer a qualidade e a forma dos serviços a serem prestados. 
 

18.14.1. O Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19, 
emitido pelo Ministério da Saúde pode ser obtido pelo site a seguir, mas a contratada deverá 
obedecer sempre a versão mais atual emitida: 
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-
25mar20-rev5.pdf. 

18.15. A realização dos serviços deverá ser de acordo com as normas de referência técnica da ANVISA 
e somente quando solicitado pela FUNPAPA, e de acordo com as condições de referências 
técnicas para o funcionamento de estabelecimentos funerários e congêneres da ANVISA,; 
 
18.16. O(s) REGISTRO(S) DE CERTIDAO (ÕES) DE ÓBITO refere-se a declaração feita em cartório 
oficial de registro civil da circunscrição local, lavrada à vista do atestado médico, se houver, ou em caso 
contrário mediante declaração de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado a morte; 
 
18.17. Na execução dos serviços funerários deverá ser garantida a disponibilização de VAN PARA 
ACOMPANHANTE, somente quando solicitado pela FUNPAPA, desde que obedecidas as 
formalidades e cautelas legais estabelecidas pela OMS e pelo MS, com motorista e dotado de todos os 
itens de segurança dispostos na Lei de Trânsito brasileira; 
 
19. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
19.1. O recebimento, o local e o prazo de entrega deverão ocorrer de acordo com o contido no Termo 
de Referência – Anexo I deste Edital. 
 
19.2. A critério do CONTRATANTE poderá ser modificado o local de entrega, para outro endereço no 
Município de Belém, sem qualquer tipo de ônus adicionais. 
 
19.3. O recebimento e a aceitação dos objetos estarão condicionados à observância de suas 
descrições técnicas, cabendo à verificação e avaliação, sendo atestados, mediante avaliação técnica 
favorável pelo responsável técnico da FUNPAPA. 
 
19.4. Apresentar o produto com a embalagem em perfeito estado, nas condições de temperatura 
exigidas no rótulo, sendo que todos os dados devem estar em língua portuguesa, separados por lotes e 
prazos de validade, com seus respectivos quantitativos impressos na Nota Fiscal. 
 
19.5. Não serão aceitos objetos diferentes dos especificados no Anexo II, fora dos prazos mínimos 
estipulados, em mau estado de conservação, de qualidade inferior, com a embalagem danificada ou 
com os lacres de segurança (para aquele(s) objetos (s) que houver) rompidos. 
 
19.6. O objeto desta licitação será recebido por servidor designado ou comissão, na forma do art. 15, 
§8º, da Lei Federal nº 8.666/93, nos prazos e nos termos estabelecidos no referido Termo de 
Referência – Anexo I, sendo atestados, mediante termo circunstanciado, e serão recebidos: 

a) Provisoriamente: no ato da entrega, para posterior verificação da conformidade do objeto, 
com as especificações contidas no Anexo II, mediante a emissão do Termo de Recebimento 
Provisório; 

b) Definitivamente: no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
assinatura do Termo de Recebimento Provisório e após a verificação de sua compatibilidade com 
as especificações do objeto desta licitação, mediante a emissão de Termo de Recebimento 
Definitivo assinado pelas partes. 

 
19.7. O recebimento definitivo não exclui as responsabilidades civil e penal da ADJUDICATÁRIA. 
 
19.8. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer serviço que não esteja de 
acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente de boa qualidade, bem como 
determinar prazo para substituição do serviço eventualmente fora de especificação. 
 
19.9. Caso, durante o prazo de garantia, seja constatado quaisquer defeitos ou divergências nas 
características dos serviços, o Contratante, comunicará o fato, por escrito, ao Fornecedor, sendo de até 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
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48 (quarenta e oito) horas o prazo para correção dos defeitos e/ou troca dos serviços, contadas a 
partir da solicitação efetuada, sem qualquer ônus à Administração Pública.  
 
20. DO PAGAMENTO 
 
20.1. O preço ajustado será total, fixo e definitivo, expresso em moeda corrente do país. 
 
20.2. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias subsequentes à entrega definitiva dos itens, 
mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor competente, 
após conferência das quantidades e da qualidade do mesmo. 
 
20.3. O pagamento poderá ser antecipado, mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal), bem 
como comprovação da execução de parte ou etapa do objeto ora contratado, nos termos do que 
dispõe o art. 1º, inciso II da Medida Provisória nº. 961, de 6 de maio de 2020 e o art. 15 da Lei nº 
8.666/93. 
 
20.4. O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, por meio de ordem bancária junto à 
agência bancária indicada na declaração fornecida pelo licitante, contados do recebimento definitivo dos 
serviços e mediante a apresentação dos documentos fiscais legalmente exigíveis e devidamente 
atestados pelo servidor/Comissão de Recebimento. 
 
20.5. Será procedida consulta “On-Line” junto ao SICAF antes de cada pagamento a ser efetuado a 
CONTRATADA, para verificação das condições exigidas na contratação, cujos resultados serão 
impressos e juntados aos autos do processo próprio. Caso fique constatado o vencimento das guias de 
recolhimento do FGTS e da Previdência Social, a CONTRATADA deverá apresentar, no prazo 
constado na solicitação feita pela Administração, a sua regularização. 
 
20.6. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. 
(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. 
 
20.7. No caso de eventual atraso de pagamento por culpa comprovada da CONTRATANTE, o valor 
devido deverá ser acrescido de multa de atualização monetária financeira, apurados entre a data de 
vencimento da Nota Fiscal e a do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados a taxa 
de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte 
fórmula: 

 
I = (TX / 100) / 365 
EM = I x N x VP 
Onde: 
I = Índice de Atualização Financeira 
TX = Percentual da Taxa de Juros de Mora Anual – 6% / Ano 
VP = Valor da Parcela em atraso 
EM = Encargos Moratórios 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento 
 

20.8. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na 
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA, em favor da CONTRATADA. Caso esse valor seja 
superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou 
judicialmente, se necessário. 
 
20.9. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal/fatura, por culpa da 
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias reiniciar-se-á a contar da respectiva reapresentação. 
 
21. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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21.1 As despesas decorrentes da execução dos serviços a serem contratados correrão à conta de 
recursos específicos consignados no Orçamento Municipal deste exercício, na seguinte dotação:  
 

Atividade: 2012 
Sub ação: 001 
Tarefa: 018 
Elemento de Despesa: 33903900 
Fonte: 1001010007 
Fundo: FMAS 

 
22. DAS SANÇÕES APLICAVEIS AO LICITANTE 
 
22.1. O licitante que causar o retardamento do andamento do certame, não mantiver a proposta, 
desistir do lance ofertado, fraudar de qualquer forma o procedimento desta licitação, ou o vencedor que, 
convocado dentro do prazo de validade da proposta, deixar de entregar documentação exigida no Edital, 
apresentar documentação falsa, não assinar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou frustrar a 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 
ficará sujeito às seguintes penalidades, segundo a extensão da falta cometida, em observância ao 
direito à prévia defesa: 
 

Ocorrência Penalidades que poderão ser aplicadas 

Não assinar a Ata ou Contrato, ou não 
retirar a Nota de Empenho, quando 
convocada dentro do prazo de validade 
de sua proposta. 

1. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo 
período de 2 (dois) anos, e/ou,  
2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor registrado 
na Ata/Contrato, a juízo da Administração. 

Entregar o objeto fora do prazo 
estabelecido. 

3. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada 
sobre o valor do serviço não fornecido, limitada a 20 (vinte) 
dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, 
poderá ser considerada inexecução total ou parcial do 
objeto. 

Não efetuar a troca do objeto, quando 
notificado. 

4. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo 
período de 1 (um) ano, e/ou,  
5. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota 
de empenho.  

Substituir o objeto fora do prazo 
estabelecido. 

6. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada 
sobre o valor do serviço não substituído, limitada a 20 (vinte) 
dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, 
poderá ser considerada inexecução total ou parcial do 
objeto.  

Deixar de entregar documentação 
exigida neste Edital. 

7. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo 
período de 1 (um) ano, e/ou,  
8. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota 
de empenho/valor total estimado para o item.  

Não mantiver a proposta ou desistir do 
lance. 

9. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo 
período de 1 (um) ano, e/ou,  
10. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor de sua 
proposta ou lance, a juízo da Administração. 

Comportar-se de modo inidôneo. 

11. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo 
período de 2 (dois) anos, e/ou,  
12. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado 
da contratação, a juízo da Administração. 
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Fizer declaração falsa.  

13. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo 
período de 2 (dois) anos, e/ou,  
14. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado 
da contratação, a juízo da Administração 

Apresentar documentação falsa.  

15. Impedimento de licitar com a Administração Pública 
pelo período de 5 (cinco) anos, e/ou,  
16. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho.  
17. Comunicar ao Ministério Público Estadual. 

Cometer fraude fiscal.  

18. Impedimento de licitar com a Administração Pública 
pelo período de 5 (cinco) anos, e/ou,  
19. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho.  
20. Comunicar ao Ministério Público Estadual. 

Deixar de executar qualquer obrigação 
pactuada ou prevista em lei e no Edital e 
seus Anexos do presente pregão 
eletrônico, em que não se comine outra 
penalidade. 

21. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, 
aplicada sobre o valor do instrumento contratual, limitada a 
20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da 
Administração, poderá ser considerada inexecução total ou 
parcial do objeto.  

Inexecução total.  
22. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo 
período de 2 (dois) anos, e/ou, 
23. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata. 

Inexecução parcial do objeto.  

24. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de 
Belém pelo período de 1 (um) ano, e/ou,  
25. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
correspondente a parte não executada.  

 
22.2. Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento 
dos serviços, o CONTRATANTE poderá proceder a rescisão unilateral do contrato, hipótese em que a 
empresa fornecedora dos bens também se sujeitará às sanções administrativas previstas neste Edital. 
 
22.3. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela 
CONTRATANTE ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e 
poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula. 
 
22.4. A defesa a que alude o caput deste item deverá ser exercida pelo interessado no respectivo 
processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, podendo ocorrer a juntada de 
documentos e serem arroladas até 03 (três) testemunhas. 
 
22.5. Serão considerados injustificados, os atrasos não comunicados tempestivamente e 
indevidamente fundamentados, e, a aceitação da justificativa ficará a critério da CONTRATANTE que 
deverá examinar a legalidade da conduta da empresa. 
 
22.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo 
ÓRGÃO, conforme procedimento esboçado no subitem anterior, a licitante vencedora ficará isenta das 
penalidades mencionadas no subitem 22.1. 
 
22.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, e no caso de impedimento de licitar e de contratar com a Administração 
Pública, a licitante será descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste 
Edital, seus Anexos, e nas demais cominações legais. 
 
23. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

 
23.1. A CONTRATADA deve observar e fazer observar, por seus fornecedores, o mais alto padrão de 
ética durante todo o processo de licitação e execução do objeto. 
  
23.2. Para os propósitos deste caput definem-se as seguintes práticas:  
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I. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou 
na execução de contrato;  

II. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 
processo de licitação ou de execução de contrato;  

III. “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando 
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;  

IV. “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório 
ou afetar a execução do contrato.  

V. “prática obstrutiva”:  

(i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas 
aos representantes da Administração Pública do Brasil ou de países estrangeiros, com o 
objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima;  

(ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito da Administração 
Pública do Brasil ou de países estrangeiros a promover inspeção.  

 
23.3. Considerando os propósitos acima elencados, a CONTRATADA concorda e autoriza que a 
Administração Pública do Brasil possa inspecionar o local de sua execução e todos os documentos, 
contas e registros a ele relacionados, aplicando-se as disposições da Lei nº 12.846/2013 (Lei 
Anticorrupção). 
 
24. DA ANULAÇÃO, DA REVOGAÇÃO E DA RESCISÃO 
 
24.1. A autoridade competente para homologar este certame poderá revogar a licitação em face de 
razões de Interesse Público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
 
24.2. A anulação do procedimento licitatório induz ao Contrato. 
 
24.3. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento 
licitatório, ressalvado o direito do fornecedor de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 
suportado no cumprimento da Ata e das condições deste Edital. 
 
24.4. No caso de desfazimento de processo licitatório fica assegurado o direito ao contraditório e à 
ampla defesa. 
 
24.5. Constituem motivos para a rescisão do instrumento contratual as estabelecidas no art. 78 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
24.6. A rescisão, devidamente motivada nos autos, será antecedida de procedimento administrativo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. Assegura-se ao CONTRATANTE, no caso de rescisão 
culposa, sem prejuízo das sanções cabíveis, os direitos estabelecidos no art. 80 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
25. DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
25.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, não se responsabilizando o CONTRATANTE por 
nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros. 
 
26. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
 
26.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, desde que sejam observados 
pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam 
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto 
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 
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27. DO FORO 
 
27.1. As questões decorrentes da execução deste Edital, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Comum, no Foro da cidade de Belém/PA, 
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
28. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
28.1. Com vistas a assegurar um maior número de ofertas, é admitida a possibilidade de saneamento 
de falhas, de complementação de insuficiências ou ainda de correções de caráter notadamente formal 
no curso do procedimento, desde que o proponente possa satisfazer as exigências dentro do prazo de 
24 (vinte e quatro) horas. 
 
28.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase do Pregão, promover 
diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 
de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da 
documentação. 
 
28.3. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida, por conveniência 
exclusiva da FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA. 
 
28.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
documentos relativos a esta licitação e a FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA não será, em 
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 
procedimento licitatório. 
 
28.5. Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
28.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a Sessão Pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 
do Pregoeiro em contrário. 
 
28.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
licitante, desde que seja possível a aferição das suas qualificações e a exata compreensão da sua 
proposta, durante a realização da Sessão Pública de Pregão. 
 
28.8. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados. 
 
28.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das devidas disposições 
legislativas. 
 
28.10. Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia de início e incluir-
se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente 
disposto em contrário. 
 
28.11. Só se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de expediente nesta Secretaria. 
 

28.11.1. Se o vencimento cair em dia que não houver expediente ou, se este for encerrado antes 
do horário normal, nesta Secretaria, serão prorrogados para o primeiro dia útil seguinte. 

 
28.12. Este Edital e seus Anexos serão fornecidos gratuitamente pela internet, no portal do 
Comprasnet:  www.comprasgovernamentais.gov.br ou site/portal da PMB: www.belem.pa.gov.br 
 
28.13. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito ao empenho. 
 
29. ANEXOS 
 
29.1. Constituem Anexos do Edital e dele fazem parte integrante, independentemente de transcrição: 
 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.belem.pa.gov.br/
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
ANEXO A – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E QUANTITATIVO ESTIMADO. 
ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, QUANTITATIVO ESTIMADO E VALOR MÁXIMO 
ADMISSÍVEL. 
ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL. 
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Belém/PA, xx de xxxxxxxxx de 2020. 
 
 

__________________________ 
xxxxxxxxxxxxx 

Pregoeiro/CGL/SEGEP/PMB  
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ANEXO I  
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 OBJETO 
 
1.1 O presente Termo de Referência tem por finalidade a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, objetivando fortalecer os 
procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 no Município de Belém, 
conforme os prazos, especificações e quantitativos discriminados neste Termo de Referência, 
conforme os prazos e condições constantes neste instrumento. 
 
2 JUSTIFICATIVA 
 
2.1 Justifica-se o atendimento deste processo licitatório na modalidade PREGÃO, na sua forma 
ELETRÔNICA, consoante Lei n° 10.520/02, Decreto Federal n° 10.024/19, Lei n° 13.979/2020 e MPV 
961/2020, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, sob regime de execução indireta “empreitada por 

preço unitário”, a fim de suprir as necessidades da FUNPAPA/PMB. 
  
2.2 Dessa forma, insta esclarecer que, a transmissão do coronavírus no Brasil já foi considerada 
comunitária, conforme Portaria do Ministério da Saúde de n° 454/2020, com possibilidade de aumento e 
agravamento de casos. O enfrentamento de uma epidemia requer a contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviços funerários para o devido sepultamento dos falecidos de 
COVID-19. 
 
2.3 Nesse sentido, a necessidade da contratação pública se fundamenta em critérios técnicos tomando 
por base a doença e transmissão do vírus, assim como as projeções do seu comportamento, além das 
orientações dos órgãos oficiais de saúde, especialmente quanto aos serviços funerários. 
 
2.4 Deste modo, esta contratação se torna essencial para a assistência social, pois objetiva equipar e 
garantir o atendimento à população em situação de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência e que não 
podem arcar com os custos de sepultamento de seus parentes vítimas da Pandemia. 
 
2.5 Assim sendo, os serviços mencionados são indispensáveis ao atendimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade de baixa renda, pois, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a 
saúde e a segurança da população em geral, inclusive com a possibilidade do aumento da propagação 
da COVID – 19 no Município de Belém. 
 
2.6. Justificativas de divisão em lotes: 
 

2.6.1 Os itens dos serviços que compõem cada lote, foram reunidos e agrupados de tal forma a 
evitar prejuízo para o conjunto da contratação das atividades a serem executadas, haja vista a 
dependência técnica correlata, evitando-se, com isso, também a perda da economia de escala 
bem como o eficaz gerenciamento das contratações que são necessárias ao regular 
funcionamento, tendo em vista a interdependência dos itens pertencentes ao lote, conforme 
previsão da Súmula 247 do TCU. 
 
2.6.2 Optou-se pela divisão dos serviços em quatro lotes diferentes, mas, porém, contemplando 
os mesmos serviços em razão das seguintes circunstâncias: 
 

2.6.2.1. A divisão dos serviços em lotes visou garantir que os serviços sejam prestados por 
empresas diferentes para garantir execução concomitante do serviço funerário essencial, cuja 
demanda aumentou significativamente e deve ser prestado de forma simultânea.  
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2.6.2.2. Visa-se, portanto, qualidade e eficiência na execução dos serviços funerários, evitando 
a descontinuidade do serviço essencial diante das mortes causadas pela Pandemia do 
COVID-19. 

 
2.6.3 Não será admitido, como regra, que a mesma empresa seja contratada para mais de um 
lote, a fim de preservar o parcelamento do objeto e o atendimento simultâneo da demanda, 
conforme a necessidade e dinâmica dos serviços. 
 
2.6.4 Será admitida a contratação de dois ou mais lotes para uma mesma empresa somente se: 
 

2.6.4.1 Não existirem quantidade suficiente de propostas de empresas interessadas para 
contemplação dos lotes a participantes diferentes; 
 
2.6.4.2 Existindo quantidade suficiente de propostas, as participantes desistam de suas 
propostas, de modo que não possa haver contemplação de um lote por empresa; 
 
2.6.4.3 No momento de negociação de preços, as participantes que apresentarem propostas 
com valores acima dos preços de serviços (unitários e/ou global) da menor proposta não 
aceitarem reduzir seus valores de modo a garantir a homogeneidade de preços pelos serviços 
a serem contratados, compatíveis com a pesquisa de mercado, hipótese em que somente uma 
ou duas empresas poderão ser contempladas com dois ou mais lotes, sendo que a mesma 
empresa deverá cotar os mesmos preços unitários para todos os lotes, caso opte pela 
participação na totalidade dos serviços contemplados no termo de referência. 

 
2.6.5 Caso, excepcionalmente, a CONTRATANTE necessite contemplar dois ou mais lotes 
para uma mesma empresa, esta emitirá declaração que possui estrutura e empregados 
suficientes para prestar a quantidade total de serviços dos lotes de modo a garantir a 
continuidade do serviço funerário essencial neste momento de combate à Pandemia. 

 
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
3.1. O objeto desta contratação deverá observar rigorosamente as especificações técnicas 
constantes no Anexo A do presente TR e tópico 8 CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 
 
4. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
4.1. Trata-se de serviço comum a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua 
forma eletrônica, com fulcro no art. 4º- G da Lei nº 13.979/2020. 
 
5. ESTIMATIVA DE CUSTO/DOTAÇÃO 
 
5.1. A estimativa de custo para a contratação do objeto do presente TR será realizada após a ampla 
consulta/pesquisa no mercado do valor dos itens a serem licitados, devendo obrigatoriamente ser 
elaborada, com base na IN nº 05/2014-SLTI/MPOG e suas alterações e a Lei 13.979/2020 e suas 
alterações, a fim de permitir a indicação dos recursos orçamentários em dotação correta e suficiente 
para a presente contratação. 
 
6. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO 
 
6.1. A proponente deverá na ocasião da apresentação da proposta: 
 

6.1.1. Apresentar proposta de preços e documentações de forma clara e detalhada, citando 
especificação, fabricante, país de procedência e outras características que permitam identificá-
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los, anexando-se, inclusive, quando possível, prospectos em Português, sem referência às 
expressões “similar”, de acordo com os requisitos indicados neste TR;  
 
6.1.2. Indicar o valor unitário e total de cada item e o valor total de cada lote que a proponente 
se propõe a fornecer, em algarismo e por extenso, já incluídas, discriminadamente, todas e 
quaisquer despesas tais como frete, taxas e impostos, inclusive o desembaraço alfandegário, 
dentre outras, observadas as isenções previstas na legislação, com cotações em moeda corrente 
nacional; 
 
6.1.3. Indicar na proposta que os preços unitários do objeto ofertados na licitação serão fixos e 
irreajustáveis; 
 
6.1.4. Indicar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) 
dias contados da data de sua apresentação; 
 
6.1.5. Apresentar na proposta validade dos serviços, não podendo ser inferior a 12 (doze) 
meses a contar da data de entrega no órgão solicitante; 

 
6.1.6. A garantia prevista para o item diz respeito à solução de problemas no que tange a 
qualquer problema apresentado e, terá início a partir da data do recebimento definitivo, sem ônus 
adicional para a FUNPAPA/PMB; 
 
6.1.7. Qualquer opção oferecida, que não atenda as especificações contidas no anexo, não será 
levada em consideração durante o julgamento. 

 
6.2. Não será aceita imposição de valor mínimo para faturamento do pedido e de faturamento 
mínimo na proposta. 
 
7. DOCUMENTOS LEGAIS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
7.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

a) Atestado de Capacidade Técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando que a empresa licitante desempenhou ou desempenha atividade pertinente e 
compatível em características ao objeto da licitação, deverá estar emitido em nome e com o 
CNPJ/MF da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante; 
 
b) Licença de Funcionamento (Alvará Sanitário) atualizada, ou cadastramento definitivo 
emitidos por órgão da Vigilância Sanitária local; 

 
7.2. A verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de 
prova. 
 
8. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
8.1. Fornecimento de mão de obra adequada para prestação dos serviços, devendo utilizar uniformes e 
estar com os respectivos crachás de identificação, em local visível, no ato da prestação do serviço; 
 
8.2. Providenciar para que os empregados da CONTRATADA ao prestar o serviço portem-se de modo 
adequado e tratem com respeito e urbanidade todas as pessoas a quem por ventura precisem se dirigir; 
 
8.3. A licitante CONTRATADA utilizará de pessoal devidamente habilitado para execução dos serviços, 
sendo por sua conta todas as despesas que incidam, direta ou indiretamente no pagamento de pessoal; 
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8.4. A Empresa se responsabilizará pelos danos causados por seus empregados ao patrimônio da 
CONTRATANTE ou de terceiros, ainda que involuntariamente, devendo ser adotadas as providências 
necessárias, colimando o ressarcimento dos danos em prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, 
a contar da comunicação por escrito efetuada por esta Fundação. 3 
 
8.5. O objeto desta contratação deverá observar rigorosamente as especificações técnicas constantes 
neste TR e no Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19, emitido 
pelo Ministério da Saúde, de modo a esclarecer a qualidade e a forma dos serviços a serem prestados. 

 
8.5.1. O Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19, 
emitido pelo Ministério da Saúde pode ser obtido pelo site a seguir, mas a contratada deverá 
obedecer sempre a versão mais atual emitida: 
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-
25mar20-rev5.pdf. 
 

8.6. A realização dos serviços deverá ser de acordo com as normas de referência técnica da ANVISA e 
somente quando solicitado pela FUNPAPA, e de acordo com as condições de referências técnicas 
para o funcionamento de estabelecimentos funerários e congêneres da ANVISA,; 
 
8.7. O(s) REGISTRO(S) DE CERTIDAO (ÕES) DE ÓBITO refere-se a declaração feita em cartório 
oficial de registro civil da circunscrição local, lavrada à vista do atestado médico, se houver, ou em caso 
contrário mediante declaração de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado a morte; 
 
8.8. Na execução dos serviços funerários deverá ser garantida a disponibilização de VAN PARA 
ACOMPANHANTE, somente quando solicitado pela FUNPAPA, desde que obedecidas as 
formalidades e cautelas legais estabelecidas pela OMS e pelo MS, com motorista e dotado de todos os 
itens de segurança dispostos na Lei de Trânsito brasileira; 
 
9. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÃO DE ENTREGA  
 
9.1. Os serviços deverão ser prestados no prazo máximo de 04 (quatro horas) após o recebimento da 
nota de empenho e de acordo com a solicitação formal do órgão, a ser prestado na Região 
Metropolitana de Belém, para efetivar a prestação respectiva, quando então apresentará a nota fiscal 
correspondente que, depois de conferida e atestada, será paga em até 10 (dez) dias após sua 
apresentação.  
 
9.2.  A critério da CONTRATANTE poderá ser modificado o local de entrega, para outro endereço no 
Município de Belém, sem qualquer tipo de ônus adicionais; 
 
9.3.  O recebimento e a aceitação dos serviços estarão condicionados após avaliação pelo responsável 
técnico da FUNPAPA, sendo atestados, mediante avaliação técnica favorável; 
 
9.4.  A aceitação do objeto está condicionada ao atendimento das especificações mínimas constantes 
neste TR; 
 
9.5.  Os itens que compõem cada lote deverão ser novos e de primeiro uso e que estejam na linha de 
produção atual do fabricante e, em perfeitas condições de uso, nos termos da legislação vigente; 
 
9.6. Todas as despesas com transportes correrão por conta da contratada. 
 
9.7. Não serão aceitos serviços diferentes dos especificados neste TR; 
  

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
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9.8.  Caso, durante o prazo de garantia, seja constatado quaisquer defeitos ou divergências nas 
características dos serviços, o Contratante, comunicará o fato, por escrito, ao Fornecedor, sendo de até 
48 (quarenta e oito) horas o prazo para correção dos defeitos e/ou troca dos serviços, contadas a 
partir da solicitação efetuada, sem qualquer ônus à Administração Pública.  
 
10. DO RECEBIMENTO 
 
10.1. O recebimento e a aceitação do serviço licitado dar-se-á por comissão ou servidor responsável, 
sendo atestados, mediante termo circunstanciado, e serão recebidos:  
 

a) Provisoriamente: no ato da prestação do serviço, para posterior verificação da 
conformidade do item, com as especificações contidas no Termo de Referência, mediante a 
emissão do termo de Recebimento Provisório; e, 
 
b) Definitivamente: no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
assinatura do termo de recebimento provisório e após a verificação de sua compatibilidade com 
as especificações do objeto desta licitação, mediante a emissão de Termo de Recebimento 
Definitivo assinado pelas partes. 

 
11. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
São responsabilidades da CONTRATADA: 
 
11.1.  Fornecer o objeto de acordo com os parâmetros estabelecidos no TR, atendidos os requisitos e 
observadas às normas constantes neste instrumento; 
 
11.2. Colocar à disposição da FUNPAPA/PMB, os meios necessários à comprovação da qualidade 
dos itens, permitindo a verificação das especificações em conformidade com o descrito neste TR;  
 
11.3. Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais 
e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo;  
 
11.4. Responsabilizar-se pela(s) garantia(s) do(s) serviço(s), objeto da licitação, dentro dos padrões 
de certificação de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação 
em vigor; 
 
11.5. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 
assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos; 
 
11.6. Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto da contratação pelo 
CONTRATANTE, sem prévia autorização;  
 
11.7. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela FUNPAPA/PMB, ou pelo órgão 
participante, durante a vigência do contrato. 
 
11.8. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
11.9. Aceitar os acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até 50% (cinquenta por cento) 
do valor inicial atualizado do contrato. 
 
12. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE  
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São obrigações da FUNPAPA/PMB:  
 
12.1. Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa cumprir suas obrigações 
dentro das condições estabelecidas;  
 
12.2. Rejeitar o objeto cuja especificação não atenda aos requisitos mínimos constantes neste Termo 
de Referência;  
 
12.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio de representante devidamente 
designado na qualidade de fiscal do contrato, nos termos do artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93;  
 
12.4. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) / Fatura(s) da CONTRATADA, após a 
efetiva entrega dos serviços e emissão dos Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo, conforme 
prazo estabelecido neste TR; 
 
12.5. Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação dos itens e dos serviços que compõe 
o objeto deste termo a ser recebido;  
 
12.6. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes no 
serviço ou no item que compõe o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias; 
 
12.7. Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para ajustes e/ou 
substituições dos serviços que compõem o objeto deste termo. 
 
13. DAS CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO  
 
13.1. Após homologada a licitação, a CONTRATANTE convocará a licitante vencedora para a 
assinatura do contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo de até 10 (dez) dias úteis, sob pena 
de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções constantes neste Termo de Referência e do 
previsto no art. 81 da Lei nº 8.666/93 e art. 49 do Decreto Federal n° 10.024/19; 
 
13.2. É facultado à Administração, quando o convocado não apresentar situação regular na 
assinatura do contrato ou se recusar a assinar o referido documento, no prazo e condições 
estabelecidas, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo 
em igual prazo, nas condições de suas propostas, ou conforme negociação, podendo ainda, revogar a 
licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n° 8.666/93; 
 
13.3. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, dentro do prazo 
estabelecido pela CONTRATANTE, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas; 
 
13.4. Os contratos terão suas vigências submetidas ao que determina o art. 57 da Lei nº 8.666/93; 
 
13.5. O prazo para recebimento da Nota de Empenho poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Administração; 
 
13.6. A emissão da Nota de Empenho está condicionada à verificação da regularidade da habilitação 
parcial do licitante vencedor no SICAF; 
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13.7. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias subsequentes à entrega definitiva dos itens, 
mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor competente, 
após conferência das quantidades e da qualidade do mesmo. 
 
13.8. O pagamento poderá ser antecipado, mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal), 
bem como comprovação da execução de parte ou etapa do objeto ora contratado, nos termos do 
que dispõe o art. 1º, inciso II da Medida Provisória nº. 961, de 6 de maio de 2020 e o art. 15 da Lei 
nº 8.666/93. 
 
14. REAJUSTE 
 
14.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 
apresentação das propostas.  
 

14.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o IPCA – Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 
anualidade.  

 
14.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 
dos efeitos financeiros do último reajuste.  
 
14.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar 
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este 
ocorrer.  
 
14.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.  
 
14.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação 
então em vigor.  
 
14.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
 
14.7. O reajuste será realizado por apostilamento.  
 
15. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
15.1. Nos termos do art. 58, inciso III combinado com o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, 
será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos itens, anotando em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 
regularização de falhas ou defeitos observados;  
 
15.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou 
vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de 
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 8.666, de 1993; 
 
15.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
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relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas 
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 
 
16. FONTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 
 
16.1. As despesas decorrentes das contratações serão arcadas através das dotações orçamentárias 
próprias, indicadas antes da formalização do (s) contrato (s), conforme previsões/suplementações no 
Orçamento da FUNPAPA/PMB. 
 
17. SUBCONTRATAÇÃO 
 
17.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, não se responsabilizando o CONTRATANTE por 
nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros. 
 
18. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
 
18.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à 
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 
 
19. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
18.1 A vigência da (s) contratação (ões) firmada(s) será estabelecida por 6 (seis) meses, conforme a 
especificidade das aquisições e a necessidade de atendimento da garantia dos serviços contratados, 
consoante está disposto na Lei 13.979/2020. 
 
20. DAS PENALIDADES 
 
19.1. O Licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, 
deixar de entregar documentação exigida, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar- 
se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeitas às sanções 
previstas na Lei nº 8.666/93, Lei n° 10.520/2002, Lei n° 13.979/2020 e Decreto Federal n° 10.024/19. 

    
Belém, 02 de junho de 2020. 

 
 

_______________________________________ 
MARIA DE LOURDES DA SILVA CUNHA 

COORDENADORA DO SICAPE 
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ANEXO - A 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVAS 

 

LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO Qtd Estimada 

01 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 
1,30 m. 

 
45 

02 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 
0,90 m. 

 
45 

03 
Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m 
com limite de peso até 300 kg. 

160 

04 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. 250 

05 Remoções 500 

06 Certidão de Óbito 500 

07 
Serviço de Van para o acompanhamento familiar 
reduzido, obedecendo Às recomendações da OMS e 
Ministério da Saúde, para evitar aglomeração. 

250 

 

ITEM DESCRIÇÃO Qtd Estimada 

08 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 
1,30 m. 

45 

09 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m 
a 0,90 m. 

45 

10 
Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m 
com limite de peso até 300 kg. 

160 

11 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. 250 

12 Remoções 500 

13 Certidão de Óbito 500 

14 
Serviço de Van para o acompanhamento familiar 
reduzido, obedecendo Às recomendações da OMS e 
Ministério da Saúde, para evitar aglomeração. 

250 
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ANEXO II 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, QUANTITATIVO ESTIMADO E VALOR MÁXIMO ADMISSÍVEL. 

 

LOTE 1  

ITEM DESCRIÇÃO  UND. QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO  
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$)  

1 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m. UNIDADE 45  415,00  18.675,00  

2 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 
m. 

UNIDADE 45 550,00  24.750,00  

3 Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite 
de peso até 300 kg. 

UNIDADE 160 1.596,67   255.467,20  

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UNIDADE 250 
              

660,00  165.000,00  

5 Remoções UNIDADE 500 
              

250,00  
            

125.000,00  

6 Certidão de Óbito UNIDADE 500  43,34  
              

21.670,00  

7 
Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido, 
obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da 
Saúde, para evitar aglomeração. 

UNIDADE 250 310,00  
              

77.500,00  

VALOR TOTAL DO LOTE 1 R$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 688.062,20 

LOTE 02 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$)  

8 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m. UNIDADE 45  415,00  18.675,00  

9 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 
m. 

UNIDADE  
45 550,00  24.750,00  

10 Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite 
de peso até 300 kg. 

UNIDADE 160 1.596,67   255.467,20  

11 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UNIDADE 250 
              

660,00  165.000,00  

12 Remoções UNIDADE 500 
              

250,00  
            

125.000,00  

13 Certidão de Óbito UNIDADE 500  43,34  
              

21.670,00  
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14 
Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido, 
obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da 
Saúde, para evitar aglomeração. 

UNIDADE 250 310,00  
              

77.500,00  

VALOR TOTAL DO LOTE 2 R$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 688.062,20 

TOTAL GERAL DOS LOTES R$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 1.376.124,40 
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ANEXO III 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL  

 
(Em papel timbrado, contendo CNPJ, endereço, telefone e demais dados necessários à 
formulação do contrato). 
 
A FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA. 
Ao Pregoeiro,  
 
Processo nº ________ Edital PE nº_____ /201X. 
 
Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços de fornecimento do seguinte item, nos termos do Edital 
e seus Anexos, conforme abaixo relacionado: 
 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO CLARA E DETALHADA 
DO SERVIÇO OFERTADO, E AINDA 
INFORMAÇÃO DE: VALIDADE. 

UNID. QUANT. 
VALOR  

UNITÁRIO  
(R$) 

VALOR  
TOTAL  

(R$) 
01      

      

VALOR TOTAL R$  
Valor por extenso: 

 
IMPORTANTE: No preço ofertado já deverão estar inclusos os valores correspondentes ao frete, 
taxas, impostos, seguro e demais despesas, tudo de responsabilidade da CONTRATADA.  
 
Informação de Validade dos produtos, não podendo ser inferior que 12 (doze) meses a contar da data 
de entrega no órgão solicitante; 

 
Prazo de validade da proposta de preços: é de 120 (cento e vinte) dias contados da data de sua 
apresentação.  
 
A realização dos serviços deverá ser de acordo com as normas de referência técnica da ANVISA e 
somente quando solicitado pela FUNPAPA, e de acordo com as condições de referências técnicas 
para o funcionamento de estabelecimentos funerários e congêneres da ANVISA,; 
 
O(s) REGISTRO(S) DE CERTIDAO (ÕES) DE ÓBITO refere-se a declaração feita em cartório oficial de 
registro civil da circunscrição local, lavrada à vista do atestado médico, se houver, ou em caso contrário 
mediante declaração de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado a morte; 
 
Na execução dos serviços funerários deverá ser garantida a disponibilização de VAN PARA 
ACOMPANHANTE, somente quando solicitado pela FUNPAPA, desde que obedecidas as 
formalidades e cautelas legais estabelecidas pela OMS e pelo MS, com motorista e dotado de todos os 
itens de segurança dispostos na Lei de Trânsito brasileira; 

 
Os serviços deverão ser prestados no prazo máximo de 04 (quatro horas) após o recebimento da nota 
de empenho e de acordo com a solicitação formal do órgão, a ser prestado na Região Metropolitana de 
Belém, para efetivar a prestação respectiva, quando então apresentará a nota fiscal correspondente que, 
depois de conferida e atestada, será paga em até 10 (dez) dias após sua apresentação.  
 
 

Declaramos, sob as penas da lei:  
● Nos comprometemos a prestar os serviços  objeto deste Edital, nas condições e exigências 

estabelecidas no Edital, Termo de Referência - Anexo I e Anexo II. 
● Declaramos que o(s) objeto(s) será(ão) entregue(s) estritamente de acordo com as 

especificações, condições, exigências constantes no Edital, Termo de Referência – Anexo I e 
Anexo II, bem como, nos seus demais Anexos, sob pena de não serem aceitos pelo órgão 
licitante. 
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● Que estamos de pleno acordo com todas as condições e exigências estabelecidas no Edital e 
seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no 
Edital, Termo de Referência e instrumento de Contrato. 

● Estar cientes da responsabilidade administrativa, civil e penal, bem como ter tomado 
conhecimento de todas as informações e condições necessárias à correta cotação do objeto 
licitado. 

● Que os preços propostos estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive frete, taxas, 
impostos, tributos, contribuições sociais, parafiscais, comerciais e outros inerentes ao objeto 
relativo ao procedimento licitatório PREGÃO ELETRONICO SRP Nº _____/202X, inclusive 
despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto, não sendo considerados pleitos de 
acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente, observadas ainda as isenções previstas 
na legislação. 

● Que os valores ofertados na proposta serão fixos e irreajustáveis. 
 
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o contrato no prazo 
determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:  
 
Razão Social: __________________________________ 
CNPJ/MF: _________________________ 
Endereço: _____________________________________ 
CEP: ________________ 
Tel./Fax: _____________ 
Endereço Eletrônico (e-mail): ______________________  
Cidade: ______________ 
UF: ___________ 
Banco: _______________ 
Agência: _____________ 
C/C: ___________ 
 
Dados do Representante Legal da Empresa:  
Nome:_______________________________________________________  
Endereço:____________________________________________________  
CEP: _________________ Cidade: ______________________ UF:_______  
CPF/MF: _______________________ Cargo/Função: __________________  
RG nº: _________________________ Expedido por: __________________  
Naturalidade: ____________________ Nacionalidade: _________________ 
 
OBS: A empresa poderá utilizar o Anexo III como modelo para a proposta de preços, devendo 
apresentar a especificação de cada ITEM que compõe o LOTE detalhadamente. 

 
Local e data 

__________________________ 
Assinatura e carimbo  

(representante legal da empresa) 
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ANEXO IV 
MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO Nº ____/201X. 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE BELÉM DO PARÁ, REPRESENTADO 
PELO (ÓRGÃO CONTRATANTE) E A EMPRESA 
(CONTRATADA) 

 
O MUNICÍPIO DE BELÉM, representado pelo(a) (ÓRGÃO CONTRATANTE), com sede à (...) nº (...), 
Bairro (...), CEP: (...), inscrito no CNPJ/MF sob o nº (...), nesta cidade, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado por seu titular, Exmo. Sr. (...), (qualificação: nacionalidade e 
estado civil), portador do RG nº (...) e inscrito no Ministério da Fazenda sob o CPF nº (...), residente e 
domiciliado nesta capital, e de outro lado a empresa (RAZÃO SOCIAL), empresa com sede estabelecida 
à (...) nº (...), Bairro (...), CEP: (...), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (...), doravante denominada 
CONTRATADA e neste ato representada por seu sócio-administrador/procurador (nome), (qualificação: 
nacionalidade, estado civil), portador do RG nº (...) e inscrito no Ministério da Fazenda sob o CPF nº (...), 
residente e domiciliado nesta capital, resolvem celebrar o presente CONTRATO Nº_____/201X, com 
fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações subsequentes, resultante do Pregão Eletrônico nº 
(...)/201X, consoante o Processo nº______/201X-(órgão),  mediante as cláusulas e condições que 
reciprocamente se outorgam e se obrigam: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
1.1. O presente Contrato será regido pelo disposto na Leis Federais n° 8.666/93, Nº 13.979/2020 e 
MPV 961/2020 e n° 10.520/02, Decretos Federais nº 10.024/2019 e nº 8.538/15, Lei Municipal nº 9.209-
A/16, Decretos Municipais nº 47.429/05, nº 48.804A/05, nº 49.191/05, nº 75.004/13, nº 80.456/14, nº 
91.254/18, nº 95.955/2020 e nº 91.255/18 e demais legislações aplicáveis ao assunto. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 
 
2.1. O presente Contrato vincula-se às regras dispostas no Edital de Licitação n° XX/201X (Pregão 
Eletrônico) e aos termos da proposta vencedora. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA APROVAÇÃO DA MINUTA 
 
3.1. A minuta deste Contrato foi aprovada pela Assessoria Jurídica da FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII 
- FUNPAPA, conforme parecer jurídico n° XXX/201X, nos termos do Parágrafo Único do art. 38, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e inciso X, do art. 10, do Decreto Municipal nº 47.429/05. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO 
 
4.1. O presente Contrato tem como objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS”, objetivando fortalecer os procedimentos de 
enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 no Município de Belém, consoante com o quadro 
que segue: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. 
ESTIMADA 

VALOR  
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR  
TOTAL  

(R$) 
01      

      

VALOR TOTAL R$  
Valor por extenso: 

 
4.2. Passam a fazer parte integrante deste Contrato, sob a forma de anexos, como se nele fossem 
transcritos, os seguintes documentos: 
 

4.2.1. Termo de Referência – Anexo I, Anexos A e II, Edital e Proposta de Preços. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO 
 
5.1. Os objetos serão ENTREGUES conforme abaixo: 

a) Os serviços deverão ser prestados no prazo máximo de 04 (quatro horas) após o 
recebimento da nota de empenho e de acordo com a solicitação formal do órgão, a ser prestado 
na Região Metropolitana de Belém, para efetivar a prestação respectiva, quando então 
apresentará a nota fiscal correspondente que, depois de conferida e atestada, será paga em até 
10 (dez) dias após sua apresentação.  
 

5.2. A critério do CONTRATANTE poderá ser modificado o local de entrega, para outro endereço no 
Município de Belém, sem qualquer tipo de ônus adicionais para a CONTRATANTE. 
 
5.3. Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente em embalagens originais, 
contendo: procedência, marca, prazo de validade, entre outros (no que couber), e de acordo com a 
legislação em vigor, observadas as suas especificações; 
 
5.4. O recebimento e a aceitação dos produtos estarão condicionados após avaliação pelo 
responsável, sendo atestados, mediante avaliação técnica favorável. 
 
5.5. O recebimento dos produtos estará condicionado à observância de suas descrições técnicas, 
cabendo à verificação pelo CONTRATANTE. 
 
5.6. Não serão aceitos produtos diferentes dos especificados neste Edital e seus Anexos, fora dos 
prazos mínimos estipulados, em mau estado de conservação, de qualidade inferior, com a embalagem 
danificada ou com os lacres de segurança (para aqueles produtos que houver) rompidos. 
 
20.1. Caso, durante o prazo de garantia, seja constatado quaisquer defeitos ou divergências nas 
características dos serviços, o Contratante, comunicará o fato, por escrito, ao Fornecedor, sendo de até 
48 (quarenta e oito) horas o prazo para correção dos defeitos e/ou troca dos serviços, contadas a 
partir da solicitação efetuada, sem qualquer ônus à Administração Pública.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DA MANUTENÇÃO PELA CONTRATADA DAS CONDIÇÕES DE 
HABILITAÇÃO: 
 
6.1. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante a vigência contratual, todas as condições 
demonstradas para habilitação na licitação efetuada, de modo a garantir o cumprimento das obrigações 
assumidas, e, deverá atualizar os documentos cuja validade expire durante a vigência contratual, bem 
como garantir o cumprimento das obrigações assumidas. 

 
6.2. Previamente à emissão de Nota de Empenho, à contratação e a cada pagamento, a 
CONTRATANTE deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de 
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, 
bem como ocorrências impeditivas indiretas. 
 
6.3. A CONTRATADA deverá ser informada sempre que houver alteração do Contrato Social da 
Empresa, através do envio de cópia do contrato atualizado. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
7.1 Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das 
condições estabelecidas; 
 
7.2 Rejeitar os produtos cujas especificações não atendam aos requisitos mínimos constantes neste TR; 
 
7.3 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio da comissão ou gestor, designado 
para este fim, de acordo com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
7.4 Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega 
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dos itens e emissão dos Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo; 
 
7.5 Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação de cada um dos itens que compõem o 
objeto deste termo a serem recebidos; 
 
7.6 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes de cada 
um dos itens que compõem o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias; 
 
7.7 Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para ajustes e/ou substituições 
dos objetos que compõem o objeto deste termo. 
 
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1. Fornecer o objeto de acordo com os parâmetros estabelecidos neste TR, atendidos os requisitos e 
observadas às normas constantes deste instrumento; 
 
8.2 Colocar à disposição da FUNPAPA/PMB, os meios necessários à comprovação da qualidade dos 
itens, permitindo a verificação das especificações em conformidade com o descrito no anexo; 
 
8.3 Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e 
municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo; 
 
8.4 Responsabilizar-se pela(s) garantia(s) do(s) produto(s), objetos da licitação, dentro dos padrões de 
certificação de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em 
vigor; 
 
8.5 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 
assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos; 
 
8.6 Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto adquirido pelo contratante, sem 
prévia autorização; 
 
8.7 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela FUNPAPA/PMB, ou pelo órgão 
participante, durante a vigência do contrato; 
 
8.8 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
8.9 Aceitar os acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até 50% (cinquenta por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato, consoante disposto na Lei n° 13.979/2020; 
 
8.10 Fornecimento de mão de obra adequada para prestação dos serviços, devendo utilizar uniformes e 
estar com os respectivos crachás de identificação, em local visível, no ato da prestação do serviço; 
 
8.11 Providenciar para que os empregados da CONTRATADA ao prestar o serviço portem-se de modo 
adequado e tratem com respeito e urbanidade todas as pessoas a quem por ventura precisem se dirigir; 
 
8.12 A licitante CONTRATADA utilizará de pessoal devidamente habilitado para execução dos serviços, 
sendo por sua conta todas as despesas que incidam, direta ou indiretamente no pagamento de pessoal; 
 
8.13 A Empresa se responsabilizará pelos danos causados por seus empregados ao patrimônio da 
CONTRATANTE ou de terceiros, ainda que involuntariamente, devendo ser adotadas as providências 
necessárias, colimando o ressarcimento dos danos em prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, 
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a contar da comunicação por escrito efetuada por esta Fundação. 3 
 
8.14 O objeto desta contratação deverá observar rigorosamente as especificações técnicas constantes 
neste TR e no Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19, emitido 
pelo Ministério da Saúde, de modo a esclarecer a qualidade e a forma dos serviços a serem prestados. 
 

     8.14.1 O Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19,                             
emitido pelo Ministério da Saúde pode ser obtido pelo site a seguir, mas a contratada deverá 
obedecer sempre a versão mais atual emitida: 
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-
rev5.pdf. 

 
8.15 A realização dos serviços deverá ser de acordo com as normas de referência técnica da ANVISA e 
somente quando solicitado pela FUNPAPA, e de acordo com as condições de referências técnicas 
para o funcionamento de estabelecimentos funerários e congêneres da ANVISA,; 
 
8.16 O(s) REGISTRO(S) DE CERTIDAO (ÕES) DE ÓBITO refere-se a declaração feita em cartório 
oficial de registro civil da circunscrição local, lavrada à vista do atestado médico, se houver, ou em caso 
contrário mediante declaração de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado a morte; 
 
8.17 Na execução dos serviços funerários deverá ser garantida a disponibilização de VAN PARA 
ACOMPANHANTE, somente quando solicitado pela FUNPAPA, desde que obedecidas as 
formalidades e cautelas legais estabelecidas pela OMS e pelo MS, com motorista e dotado de todos os 
itens de segurança dispostos na Lei de Trânsito brasileira; 
 
8.18 Na ocasião da assinatura do CONTRATO, a CONTRATADA deverá dispor de 
“CERTIFICAÇÃO DIGITAL”, nos termos da Resolução n° 11.536/2014 - TCM. 
 
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
9.1 Nos termos do art. 58, inciso III combinado com o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, será 
designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos itens, anotando em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização 
de falhas ou defeitos observados;  
 
9.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou 
vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de 
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 8.666, de 1993; 
 
9.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 
a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis 
 
CLÁUSULA DECIMA – DO PAGAMENTO 
 
10.1. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias subsequentes à entrega definitiva dos itens, 
mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor competente, 
após conferência das quantidades e da qualidade do mesmo. 
 
10.2. O pagamento poderá ser antecipado, mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal), bem 
como comprovação da execução de parte ou etapa do objeto ora contratado, nos termos do que 
dispõe o art. 1º, inciso II da Medida Provisória nº. 961, de 6 de maio de 2020 e o art. 15 da Lei nº 
8.666/93. 
 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
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10.3. O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, por meio de ordem bancária junto à 
agência bancária indicada na declaração fornecida pelo licitante, contados do recebimento definitivo dos 
produtos e mediante a apresentação dos documentos fiscais legalmente exigíveis e devidamente 
atestados pelo servidor/Comissão de Recebimento. 
 
10.4. Será procedida consulta “On-Line” junto ao SICAF e a Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas - CNDT antes de cada pagamento a ser efetuado a CONTRATADA, para verificação das 
condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo 
próprio. Caso fique constatado o vencimento das guias de recolhimento do FGTS e da Previdência 
Social, a CONTRATADA deverá apresentar, no prazo constante da solicitação feita pela Administração, 
a sua regularização. 
 
10.5. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. 
(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. 
 
10.6. No caso de eventual atraso de pagamento por culpa comprovada da CONTRATANTE, o valor 
devido deverá ser acrescido de multa de atualização monetária financeira, apurados entre a data de 
vencimento da Nota Fiscal e a do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados a taxa 
de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte 
fórmula: 
 

I = (TX / 100) / 365 
EM = I x N x VP 
Onde: 
I = Índice de Atualização Financeira 
TX = Percentual da Taxa de Juros de Mora Anual – 6% / Ano 
VP = Valor da Parcela em atraso 
EM = Encargos Moratórios 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento 

 
10.7. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na 
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA, em favor da CONTRATADA. Caso esse valor seja 
superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou 
judicialmente, se necessário. 
 
10.8. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal/fatura, por culpa da 
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias reiniciar-se-á a contar da respectiva reapresentação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA ATESTAÇÃO DA NOTA FISCAL/ FATURA 
 
11.1. Caberá ao titular do ÓRGÃO, ou servidor expressamente designado, a atestação das Notas 
Fiscais, Faturas e Recibos, objeto desta licitação, para efeito de pagamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
12.1. Os recursos orçamentários necessários ao adimplemento das obrigações por parte da 
Administração estão assegurados na seguinte funcional: 

 Atividade: 2012 
 Sub ação: 001 
 Tarefa: 018 
 Elemento de Despesa: 33903900 
 Fonte: 1001010007 
 Fundo: FMAS 
 
12.2. As despesas para o exercício futuro correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em 
termo aditivo ou apostilamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DO PREÇO 
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13.1. O valor do contrato é de R$ xxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 
 
13.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 
14.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 
apresentação das propostas.  
 

14.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o IPCA – Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 
anualidade.  

 
14.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 
efeitos financeiros do último reajuste.  
 
14.3 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar 
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este 
ocorrer.  
 
14.4 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.  
 
14.5 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação 
então em vigor.  
 
14.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
 
14.7 O reajuste será realizado por apostilamento 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
15.1. A CONTRATADA que, apresentar documentação falsa, não assinar o contrato ou instrumento 
equivalente, falhar ou frustrar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 
falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às seguintes penalidades, segundo a extensão da falta 
cometida, em observância ao direito à prévia defesa: 
 

Ocorrência Penalidades que poderão ser aplicadas 

Não assinar o Contrato ou não retirar a 
Nota de Empenho, quando convocada 
dentro do prazo de validade de sua 
proposta. 

1.Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo período de 
2 (dois) anos.  

2.Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor registrado no 
Contrato, a juízo da Administração. 

Entregar o objeto licitado fora do prazo 
estabelecido. 

3.Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o 
valor do serviço, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo 
dia e a critério da Administração, poderá ser considerada 
inexecução total ou parcial do objeto. 
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Não efetuar a troca do objeto licitado, 
quando notificado. 

4.Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo período de 
1 (um) ano.  

5.Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato.  

Substituir o objeto licitado fora do prazo 
estabelecido. 

6.Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o 
valor do serviço não substituído/refeito, limitada a 20 (vinte) 
dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, 
poderá ser considerada inexecução total ou parcial do 
objeto.  

Comportar-se de modo inidôneo. 

7.Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo período de 
2 (dois) anos.  

8.Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, a juízo da 
Administração. 

Fizer declaração falsa.  

9.Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo período de 
2 (dois) anos.  

10.Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, a juízo 
da Administração. 

Apresentar documentação falsa.  

11.Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período 
de 5 (cinco) anos.  

12.Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato.  
13.Comunicar ao Ministério Público Estadual. 

Cometer fraude fiscal.  

14.Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período 
de 5 (cinco) anos.  

15.Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato. 
16.Comunicar ao Ministério Público Estadual. 

Deixar de executar qualquer obrigação 
pactuada ou prevista em lei e no edital 
do presente pregão eletrônico, em que 
não se comine outra penalidade.  

17.Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre 
o valor do instrumento contratual, limitada a 20 (vinte) dias. 
Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá 
ser considerada inexecução total ou parcial do objeto.  

Inexecução total.  
18.Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo período de 

2 (dois) anos.  
19.Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato. 

Inexecução parcial do objeto.  

20.Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo período de 
1 (um) ano.  

21.Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a 
parte não executada.  

 
15.2. Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento 
dos produtos, o ÓRGÃO poderá proceder a rescisão unilateral do contrato, hipótese em que a 
CONTRATADA também se sujeitará às sanções administrativas previstas neste Edital. 
 
15.3. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo ÓRGÃO ou 
cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas 
cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula. 
 
15.4. A defesa a que alude o caput deste item deverá ser exercida pelo interessado no respectivo 
processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, podendo ocorrer a juntada de 
documentos e serem arroladas até 03 (três) testemunhas. 
 
15.5. Serão considerados injustificados, os atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente 
fundamentados, e, a aceitação da justificativa ficará a critério do ÓRGÃO que deverá examinar a 
legalidade da conduta da CONTRATADA. 
 
15.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo 
ÓRGÃO, conforme procedimento esboçado no subitem anterior, a CONTRATADA ficará isenta das 
penalidades mencionadas no subitem 15.1. 
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15.7.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, e no caso de impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, 
a licitante será descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, seus 
anexos, e nas demais cominações legais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DA RESCISÃO 

 
16.1. Constituem motivos para a rescisão a inexecução total ou parcial do Contrato, além das hipóteses 
legalmente previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de outras disposições legais 
aplicáveis. 

Parágrafo primeiro - A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento 
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Assegura-se ao CONTRATANTE, no caso 
de rescisão culposa, sem prejuízo das sanções cabíveis, os direitos estabelecidos no art. 80 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

Parágrafo segundo - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente. 

Parágrafo terceiro - Quando a rescisão ocorrer com base nos Incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 
Federal nº 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos que 
houver sofrido, comprovados mediante processo administrativo, tendo ainda direito aos pagamentos 
devidos pelo fornecimento efetivado prestado em decorrência da a execução do Contrato até a data da 
rescisão. 

Parágrafo quarto - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos 
créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das 
sanções previstas neste Instrumento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS 

 
17.1. A execução do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-ão pelas Cláusulas 
Contratuais e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os Princípios da 
Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, na forma do Artigo 54 da Lei Federal nº 
8.666/93, combinado com Inciso XII do Artigo 55 do mesmo diploma legal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA – DA VIGÊNCIA 
 
18.1. A vigência do Contrato será de 6 (doze) meses, prorrogáveis por igual período, contados a partir 
da data de sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no DIÁRIO OFICIAL DO 
MUNICÍPIO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-NONA – DO REGISTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO 
CONTRATO 
 
19.1. O presente Contrato deverá ser registrado no TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO, na data 
da publicação do seu extrato, conforme prescreve o art. 6°, inciso VII da Resolução nº 11.535/2014-TCM. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO 
 
20.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no DIÁRIO OFICIAL 
DO MUNICÍPIO, em observância aos prazos legais. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA – DO FORO 
 
21.1. As partes elegem o foro da Justiça do Estado do Pará, na cidade de Belém, para dirimir quaisquer 
dúvidas que surgirem na execução do presente Instrumento. 
 
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, lavrou-se o presente 
Contrato em 03 (três) vias, para todos os fins de direito, sem rasuras ou emendas, na presença de 02 
(duas) testemunhas. 
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__________________________ 
(Órgão) 

CONTRATANTE 
 
 
 

__________________________ 
(Razão social) 

CONTRATADA 
 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1.  
NOME: 

RG:__________________________ 

CPF:_________________________ 

2.  
NOME: 

RG:__________________________ 

CPF:_________________________ 
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MEMORANDO Nº. 05/2020  DIRETORIA GERAL/FUNPAPA 

 

 

Belém, 05 de maio de 2020 

 

 

 

SETOR DE ORIGEM: Diretoria Geral 

SETOR DE DESTINO: Coordenação CGL/SEGEP 

 

Assunto: Contratação Emergencial de Empresa Funerária para atendimento às vítimas de 

COVID – 19 no Município de Belém. 

 

 

 

Com os nossos devidos cumprimentos, levando em consideração a Pandemia 

ocasionada pelo novo CORONAVIRUS, o aumento dos óbitos identificados no Município de 

Belém decorrentes do COVID-19, a concentração de casos e óbitos envolvendo pessoas com 

estrutura corporal grande, muitas vezes obesas, levando também em consideração a necessidade 

de equipe específica para o manuseio dos corpos infectados com o referido vírus, e, que o 

Contrato Administrativo nº. firmado com a Fundação Papa João XXIII – FUNPAPA, ainda em 

vigência, não poderá suprir a necessidade que se apresenta nesse momento devido ao aumento 

significativo de óbitos, encaminho anexo proposta de Termo de Referência para realização de 

chamamento público pela Secretaria Geral da Coordenação do Planejamento do Município de 

Belém – SEGEP, com a máxima urgência que o caso requer, tendo em vista a necessidade de 

Contratação de novos serviços referentes ao funeral de vítimas de COVID – 19. 

Nos meses de março e abril de 2020, foi feito o levantamento de quantos casos 

foram atendidos desde que a Pandemia se instalou em nosso Município e verificou-se que em 

média foram atendidos de 115 (cento e quinze) a 135 (cento e trinta e cinco) óbitos decorrente do 

COVID -19. 

Sendo assim, fez-se necessário prever aproximadamente 150 (cento e 

cinquenta) atendimentos mensais pelo período de 03 (três) a 06 (seis) meses, contados a partir de 

maio de 2020, totalizando assim 900 (novecentos) atendimentos para o período mencionado. 

Não se tem os números exatos em Belém, tendo em vista que, conforme dados 

oficiais, Belém encontra-se numa linha crescente de casos confirmados e óbitos, tendo-se 
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instalada tal situação em março de 2020. Logo, levando em consideração as peculiaridades locais, 

o número crescente de casos, o desrespeito com a quarentena por parte da população em geral, a 

iminência de novos feriados, como dia das mães, dia dos namorados, festas juninas oficiais e 

privadas, dia dos pais, sem contar com demais aglomerações privadas, em total desrespeito às 

orientações técnicas, sugere-se que seja realizada cotação de preços por meio do chamamento 

público a ser efetivado pela SEGEP para com o objetivo de se garantir 1000 (mil) atendimentos, 

considerando o quadro abaixo: 

LOTE ÚNICO 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS 

ITEM 
DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

ESTIMADA 

VALOR MÉDIO 

UNITÁRIO 

01 
Urna Mortuária Infantil com visor 

no tamanho 1 m a 1,30 m. 

180 -- 

02 
Urna Mortuária Infantil com visor 

no tamanho 0,50 m a 0,90 m. 

180 -- 

03 

Urna Mortuária especial com visor 

tamanho 2,10 m com limite de 

peso até 300 kg. 

640 -- 

04 
Urna Adulta com visor tamanho 

1,40 m a 1,90 m. 

1000 -- 

05 Remoções 2000 -- 

06 Certidão de Óbito 1000 -- 

07 

Serviço de Van para o 

acompanhamento familiar 

reduzido, obedecendo Às 

recomendações da OMS e 

Ministério da Saúde, para evitar 

aglomeração. 

500 -- 

São as informações necessárias e devidamente encaminhadas pelo Setor 

competente, para início do processo de contratação dos serviços mencionados acima, os quais 

encontram-se devidamente descritos no Termo de Referência em anexo. 
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Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Att. 

 

 

 

 

Alcemir da Costa Palheta Júnior 

Diretor Geral/FUNPAPA 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 OBJETO 
 
1.1 O presente Termo de Referência tem por finalidade a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, objetivando fortalecer 
os procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 no Município de 
Belém, conforme os prazos, especificações e quantitativos discriminados neste Termo de 
Referência, conforme os prazos e condições constantes neste instrumento. 
 
2 JUSTIFICATIVA 
 
2.1 Justifica-se o atendimento deste processo licitatório na modalidade PREGÃO, na sua 
forma ELETRÔNICA, consoante Lei n° 10.520/02, Decreto Federal n° 10.024/19, Lei n° 
13.979/2020 e MPV 961/2020, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, sob regime de execução 
indireta “empreitada por preço unitário”, a fim de suprir as necessidades da FUNPAPA/PMB. 
  
2.2 Dessa forma, insta esclarecer que, a transmissão do coronavírus no Brasil já foi considerada 
comunitária, conforme Portaria do Ministério da Saúde de n° 454/2020, com possibilidade de 
aumento e agravamento de casos. O enfrentamento de uma epidemia requer a contratação de 
empresa especializada para a prestação de serviços funerários para o devido sepultamento 
dos falecidos de COVID-19. 
 
2.3 Nesse sentido, a necessidade da contratação pública se fundamenta em critérios técnicos 
tomando por base a doença e transmissão do vírus, assim como as projeções do seu 
comportamento, além das orientações dos órgãos oficiais de saúde, especialmente quanto aos 
serviços funerários. 
 
2.4 Deste modo, esta contratação se torna essencial para a assistência social, pois objetiva 
equipar e garantir o atendimento à população em situação de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência 
e que não podem arcar com os custos de sepultamento de seus parentes vítimas da Pandemia. 
 
2.5 Assim sendo, os serviços mencionados são indispensáveis ao atendimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade de baixa renda, pois, se não atendidos, colocam em perigo a 
sobrevivência, a saúde e a segurança da população em geral, inclusive com a possibilidade do 
aumento da propagação da COVID – 19 no Município de Belém. 
 
2.6. Justificativas de divisão em lotes: 
 

2.6.1 Os itens dos serviços que compõem cada lote, foram reunidos e agrupados de tal 
forma a evitar prejuízo para o conjunto da contratação das atividades a serem executadas, 
haja vista a dependência técnica correlata, evitando-se, com isso, também a perda da 
economia de escala bem como o eficaz gerenciamento das contratações que são 
necessárias ao regular funcionamento, tendo em vista a interdependência dos itens 
pertencentes ao lote, conforme previsão da Súmula 247 do TCU. 
 
2.6.2 Optou-se pela divisão dos serviços em quatro lotes diferentes, mas, porém, 
contemplando os mesmos serviços em razão das seguintes circunstâncias: 
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2.6.2.1. A divisão dos serviços em lotes visou garantir que os serviços sejam prestados 
por empresas diferentes para garantir execução concomitante do serviço funerário 
essencial, cuja demanda aumentou significativamente e deve ser prestado de forma 
simultânea.  
 
2.6.2.2. Visa-se, portanto, qualidade e eficiência na execução dos serviços funerários, 
evitando a descontinuidade do serviço essencial diante das mortes causadas pela 
Pandemia do COVID-19. 

 
2.6.3 Não será admitido, como regra, que a mesma empresa seja contratada para mais de 
um lote, a fim de preservar o parcelamento do objeto e o atendimento simultâneo da 
demanda, conforme a necessidade e dinâmica dos serviços. 
 
2.6.4 Será admitida a contratação de dois ou mais lotes para uma mesma empresa somente 
se: 
 

2.6.4.1 Não existirem quantidade suficiente de propostas de empresas interessadas para 
contemplação dos lotes a participantes diferentes; 
 
2.6.4.2 Existindo quantidade suficiente de propostas, as participantes desistam de suas 
propostas, de modo que não possa haver contemplação de um lote por empresa; 
 
2.6.4.3 No momento de negociação de preços, as participantes que apresentarem 
propostas com valores acima dos preços de serviços (unitários e/ou global) da menor 
proposta não aceitarem reduzir seus valores de modo a garantir a homogeneidade de 
preços pelos serviços a serem contratados, compatíveis com a pesquisa de mercado, 
hipótese em que somente uma ou duas empresas poderão ser contempladas com dois 
ou mais lotes, sendo que a mesma empresa deverá cotar os mesmos preços unitários 
para todos os lotes, caso opte pela participação na totalidade dos serviços contemplados 
no termo de referência. 

 
2.6.5 Caso, excepcionalmente, a CONTRATANTE necessite contemplar dois ou mais 
lotes para uma mesma empresa, esta emitirá declaração que possui estrutura e 
empregados suficientes para prestar a quantidade total de serviços dos lotes de 
modo a garantir a continuidade do serviço funerário essencial neste momento de 
combate à Pandemia. 

 
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
3.1. O objeto desta contratação deverá observar rigorosamente as especificações técnicas 
constantes no Anexo A do presente TR e tópico 8 CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS. 
 
4. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
4.1. Trata-se de serviço comum a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em 
sua forma eletrônica, com fulcro no art. 4º- G da Lei nº 13.979/2020. 
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5. ESTIMATIVA DE CUSTO/DOTAÇÃO 
 
5.1. A estimativa de custo para a contratação do objeto do presente TR será realizada após a 
ampla consulta/pesquisa no mercado do valor dos itens a serem licitados, devendo 
obrigatoriamente ser elaborada, com base na IN nº 05/2014-SLTI/MPOG e suas alterações e a 
Lei 13.979/2020 e suas alterações, a fim de permitir a indicação dos recursos orçamentários em 
dotação correta e suficiente para a presente contratação. 
 
6. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO 
 
6.1. A proponente deverá na ocasião da apresentação da proposta: 
 

6.1.1. Apresentar proposta de preços e documentações de forma clara e detalhada, citando 
especificação, fabricante, país de procedência e outras características que permitam 
identificá-los, anexando-se, inclusive, quando possível, prospectos em Português, sem 
referência às expressões “similar”, de acordo com os requisitos indicados neste TR;  
 
6.1.2. Indicar o valor unitário e total de cada item e o valor total de cada lote que a 
proponente se propõe a fornecer, em algarismo e por extenso, já incluídas, 
discriminadamente, todas e quaisquer despesas tais como frete, taxas e impostos, inclusive 
o desembaraço alfandegário, dentre outras, observadas as isenções previstas na legislação, 
com cotações em moeda corrente nacional; 
 
6.1.3. Indicar na proposta que os preços unitários do objeto ofertados na licitação serão 
fixos e irreajustáveis; 
 
6.1.4. Indicar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 120 (cento e 
vinte) dias contados da data de sua apresentação; 
 
6.1.5. Apresentar na proposta validade dos serviços, não podendo ser inferior a 12 (doze) 
meses a contar da data de entrega no órgão solicitante; 

 
6.1.6. A garantia prevista para o item diz respeito à solução de problemas no que tange a 
qualquer problema apresentado e, terá início a partir da data do recebimento definitivo, sem 
ônus adicional para a FUNPAPA/PMB; 
 
6.1.7. Qualquer opção oferecida, que não atenda as especificações contidas no anexo, não 
será levada em consideração durante o julgamento. 

 
6.2. Não será aceita imposição de valor mínimo para faturamento do pedido e de faturamento 
mínimo na proposta. 
 
7. DOCUMENTOS LEGAIS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
7.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
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a) Atestado de Capacidade Técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, comprovando que a empresa licitante desempenhou ou desempenha atividade 
pertinente e compatível em características ao objeto da licitação, deverá estar emitido em 
nome e com o CNPJ/MF da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante; 
 
b) Licença de Funcionamento (Alvará Sanitário) atualizada, ou cadastramento definitivo 
emitidos por órgão da Vigilância Sanitária local; 

 
7.2. A verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio 
legal de prova. 
 
8. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
8.1. Fornecimento de mão de obra adequada para prestação dos serviços, devendo utilizar 
uniformes e estar com os respectivos crachás de identificação, em local visível, no ato da 
prestação do serviço; 
 
8.2. Providenciar para que os empregados da CONTRATADA ao prestar o serviço portem-se de 
modo adequado e tratem com respeito e urbanidade todas as pessoas a quem por ventura 
precisem se dirigir; 
 
8.3. A licitante CONTRATADA utilizará de pessoal devidamente habilitado para execução dos 
serviços, sendo por sua conta todas as despesas que incidam, direta ou indiretamente no 
pagamento de pessoal; 
 
8.4. A Empresa se responsabilizará pelos danos causados por seus empregados ao patrimônio 
da CONTRATANTE ou de terceiros, ainda que involuntariamente, devendo ser adotadas as 
providências necessárias, colimando o ressarcimento dos danos em prazo não superior a 24 
(vinte e quatro) horas, a contar da comunicação por escrito efetuada por esta Fundação. 3 
 
8.5. O objeto desta contratação deverá observar rigorosamente as especificações técnicas 
constantes neste TR e no Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – 
COVID-19, emitido pelo Ministério da Saúde, de modo a esclarecer a qualidade e a forma dos 
serviços a serem prestados. 

 
8.5.1. O Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19, 
emitido pelo Ministério da Saúde pode ser obtido pelo site a seguir, mas a contratada deverá 
obedecer sempre a versão mais atual 
emitida: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-
versao1-25mar20-rev5.pdf. 
 

8.6. A realização dos serviços deverá ser de acordo com as normas de referência técnica da 
ANVISA e somente quando solicitado pela FUNPAPA, e de acordo com as condições de 
referências técnicas para o funcionamento de estabelecimentos funerários e congêneres da 
ANVISA,; 
 
8.7. O(s) REGISTRO(S) DE CERTIDAO (ÕES) DE ÓBITO refere-se a declaração feita em cartório 
oficial de registro civil da circunscrição local, lavrada à vista do atestado médico, se houver, ou em 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
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caso contrário mediante declaração de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado a 
morte; 
 
8.8. Na execução dos serviços funerários deverá ser garantida a disponibilização de VAN PARA 
ACOMPANHANTE, somente quando solicitado pela FUNPAPA, desde que obedecidas as 
formalidades e cautelas legais estabelecidas pela OMS e pelo MS, com motorista e dotado de 
todos os itens de segurança dispostos na Lei de Trânsito brasileira; 
 
9. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÃO DE ENTREGA  
 
9.1. Os serviços deverão ser prestados no prazo máximo de 04 (quatro) horas após o 
recebimento da nota de empenho e de acordo com a solicitação formal do órgão, a ser prestado 
na Região Metropolitana de Belém, para efetivar a prestação respectiva, quando então 
apresentará a nota fiscal correspondente que, depois de conferida e atestada, será paga em até 
10 (dez) dias após sua apresentação.  
 
9.2.  A critério da CONTRATANTE poderá ser modificado o local de entrega, para outro endereço 
no Município de Belém, sem qualquer tipo de ônus adicionais; 
 
9.3.  O recebimento e a aceitação dos serviços estarão condicionados após avaliação pelo 
responsável técnico da FUNPAPA, sendo atestados, mediante avaliação técnica favorável; 
 
9.4.  A aceitação do objeto está condicionada ao atendimento das especificações mínimas 
constantes neste TR; 
 
9.5.  Os itens que compõem cada lote deverão ser novos e de primeiro uso e que estejam na linha 
de produção atual do fabricante e, em perfeitas condições de uso, nos termos da legislação 
vigente; 
 
9.6. Todas as despesas com transportes correrão por conta da contratada. 
 
9.7. Não serão aceitos serviços diferentes dos especificados neste TR; 
  
9.8.  Caso, durante o prazo de garantia, seja constatado quaisquer defeitos ou divergências nas 
características dos serviços, o Contratante, comunicará o fato, por escrito, ao Fornecedor, sendo 
de até 48 (quarenta e oito) horas o prazo para correção dos defeitos e/ou troca dos 
serviços, contadas a partir da solicitação efetuada, sem qualquer ônus à Administração Pública.  
 
10. DO RECEBIMENTO 
 
10.1. O recebimento e a aceitação do serviço licitado dar-se-á por comissão ou servidor 
responsável, sendo atestados, mediante termo circunstanciado, e serão recebidos:  
 

a) Provisoriamente: no ato da prestação do serviço, para posterior verificação da 
conformidade do item, com as especificações contidas no Termo de Referência, mediante a 
emissão do termo de Recebimento Provisório; e, 
 
b) Definitivamente: no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
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assinatura do termo de recebimento provisório e após a verificação de sua compatibilidade 
com as especificações do objeto desta licitação, mediante a emissão de Termo de 
Recebimento Definitivo assinado pelas partes. 

 
11. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
São responsabilidades da CONTRATADA: 
 
11.1.  Fornecer o objeto de acordo com os parâmetros estabelecidos no TR, atendidos os 
requisitos e observadas às normas constantes neste instrumento; 
 
11.2. Colocar à disposição da FUNPAPA/PMB, os meios necessários à comprovação da 
qualidade dos itens, permitindo a verificação das especificações em conformidade com o descrito 
neste TR;  
 
11.3. Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, 
estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo;  
 
11.4. Responsabilizar-se pela(s) garantia(s) do(s) serviço(s), objeto da licitação, dentro dos 
padrões de certificação de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto 
na legislação em vigor; 
 
11.5. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos; 
 
11.6. Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto da contratação pelo 
CONTRATANTE, sem prévia autorização;  
 
11.7. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela FUNPAPA/PMB, ou pelo 
órgão participante, durante a vigência do contrato. 
 
11.8. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
11.9. Aceitar os acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até 50% (cinquenta por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
12. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE  
 
São obrigações da FUNPAPA/PMB:  
 
12.1. Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa cumprir suas 
obrigações dentro das condições estabelecidas;  
 
12.2. Rejeitar o objeto cuja especificação não atenda aos requisitos mínimos constantes neste 
Termo de Referência;  
 
12.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio de representante 
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devidamente designado na qualidade de fiscal do contrato, nos termos do artigo 67, da Lei 
Federal nº 8.666/93;  
 
12.4. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) / Fatura(s) da CONTRATADA, após a 
efetiva entrega dos serviços e emissão dos Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo, 
conforme prazo estabelecido neste TR; 
 
12.5. Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação dos itens e dos serviços que 
compõe o objeto deste termo a ser recebido;  
 
12.6. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes 
no serviço ou no item que compõe o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas 
corretivas necessárias; 
 
12.7. Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para ajustes e/ou 
substituições dos serviços que compõem o objeto deste termo. 
 
13. DAS CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO  
 
13.1. Após homologada a licitação, a CONTRATANTE convocará a licitante vencedora para a 
assinatura do contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo de até 10 (dez) dias úteis, 
sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções constantes neste Termo de 
Referência e do previsto no art. 81 da Lei nº 8.666/93 e art. 49 do Decreto Federal n° 10.024/19; 
 
13.2. É facultado à Administração, quando o convocado não apresentar situação regular na 
assinatura do contrato ou se recusar a assinar o referido documento, no prazo e condições 
estabelecidas, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para 
fazê-lo em igual prazo, nas condições de suas propostas, ou conforme negociação, podendo 
ainda, revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n° 8.666/93; 
 
13.3. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, dentro do prazo 
estabelecido pela CONTRATANTE, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas; 
 
13.4. Os contratos terão suas vigências submetidas ao que determina o art. 57 da Lei nº 
8.666/93; 
 
13.5. O prazo para recebimento da Nota de Empenho poderá ser prorrogado uma única vez, por 
igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que 
ocorra motivo justificado e aceito pela Administração; 
 
13.6. A emissão da Nota de Empenho está condicionada à verificação da regularidade da 
habilitação parcial do licitante vencedor no SICAF; 
 
13.7. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias subsequentes à entrega definitiva dos 
itens, mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor 
competente, após conferência das quantidades e da qualidade do mesmo. 
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13.8. O pagamento poderá ser antecipado, mediante a apresentação da Fatura (Nota 
Fiscal), bem como comprovação da execução de parte ou etapa do objeto ora contratado, 
nos termos do que dispõe o art. 1º, inciso II da Medida Provisória nº. 961, de 6 de maio de 
2020 e o art. 15 da Lei nº 8.666/93. 
 
14. REAJUSTE 
 
14.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 
apresentação das propostas.  
 

14.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os 
preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o 
IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a 
ocorrência da anualidade.  

 
14.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 
partir dos efeitos financeiros do último reajuste.  
 
14.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 
diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA 
obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 
remanescente, sempre que este ocorrer.  
 
14.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.  
 
14.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 
não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 
legislação então em vigor.  
 
14.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
 
14.7. O reajuste será realizado por apostilamento.  
 
15. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
15.1. Nos termos do art. 58, inciso III combinado com o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 
1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos itens, anotando 
em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for 
necessário à regularização de falhas ou defeitos observados;  
 
15.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 
art. 70 da Lei Federal nº 8.666, de 1993; 
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15.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 
as providências cabíveis. 
 
16. FONTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 
 
16.1. As despesas decorrentes das contratações serão arcadas através das dotações 
orçamentárias próprias, indicadas antes da formalização do (s) contrato (s), conforme 
previsões/suplementações no Orçamento da FUNPAPA/PMB. 
 
17. SUBCONTRATAÇÃO 
 
17.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, não se responsabilizando o 
CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros. 
 
18. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
 
18.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa 
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 
exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não 
haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 
continuidade do contrato. 
 
19. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
18.1 A vigência da (s) contratação (ões) firmada(s) será estabelecida por 6 (seis) meses, 
conforme a especificidade das aquisições e a necessidade de atendimento da garantia dos 
serviços contratados, consoante está disposto na Lei 13.979/2020. 
 
20. DAS PENALIDADES 
 
19.1. O Licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o 
contrato, deixar de entregar documentação exigida, apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 
do contrato, comportar- se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 
ficará sujeitas às sanções previstas na Lei nº 8.666/93, Lei n° 10.520/2002, Lei n° 13.979/2020 e 
Decreto Federal n° 10.024/19. 
    

Belém, 02 de junho de 2020. 
 

 
_______________________________________ 

MARIA DE LOURDES DA SILVA CUNHA 
COORDENADORA DO SICAPE 
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ANEXO A 
 

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO 
 
 

LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTD 

ESTIMADA 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m 
a 1,30 m. 

 
45 

  

02 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 
0,50 m a 0,90 m. 

 
45 

  

03 
Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 
m com limite de peso até 300 kg. 

160 
  

04 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. 250   

05 Remoções 500   

06 Certidão de Óbito 500   

07 

Serviço de Van para o acompanhamento familiar 
reduzido, obedecendo Às recomendações da 
OMS e Ministério da Saúde, para evitar 
aglomeração. 

250 

  

TOTAL  

 
 
 

LOTE 02 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTD 

ESTIMADA 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

08 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 
m a 1,30 m. 

45 
  

09 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 
0,50 m a 0,90 m. 

45 
  

10 
Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 
m com limite de peso até 300 kg. 

160 
  

11 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. 250   

12 Remoções 500   

13 Certidão de Óbito 500   

14 

Serviço de Van para o acompanhamento familiar 
reduzido, obedecendo Às recomendações da 
OMS e Ministério da Saúde, para evitar 
aglomeração. 

250 

  

TOTAL  
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FUNPAPA 
END.: Av. Nazare, 489 – Nazaré 
CGC: 05.065.644/0001-81 - FONE: 3279-3003 

 
 

PROCESSO 2949/2020. 

A: CPL. 

 Considerando a tramitação dos autos:  

1)Parecer jurídico n° 442/2020 – NSAJ/FUNPAPA, doc. n° 29, opinando pelo deferimento do pleito;  

3)Conta Estimativa de Impacto Orçamentário e Financeiro e a Declaração do Ordenador de Despesas 

– DOD, às docs n°. 27/28; 

4)Análise de conformidade n° 506/2020 do Controle Interno, quanto à conformidade do processo; 

5)Manifestação do Diretor Geral informando que é dispensável o envio dos autos ao NIIG/SEGEP;  

6)AUTORIZO a realização de Pregão Eletrônico visando a Contratação Emergencial de Empresa 

Funerária para atendimento às vítimas de COVID – 19 no Município de Belém, conforme proposta de 

Termo de Referência Simplificado para realização de chamamento público com máxima urgência pela 

Secretaria Geral da Coordenação do Planejamento do Município de Belém – SEGEP - Processo 

licitatório na modalidade PREGÃO, na sua forma ELETRÔNICA, consoante Lei n° 10.520/02, 

Decreto Federal n° 10.024/19, Lei n° 13.979/2020 e MPV 961/2020, do tipo MENOR PREÇO POR 

LOTE, sob regime de execução indireta “empreitada por preço unitário”, a fim de suprir as 

necessidades da FUNPAPA/PMB referente à Contratação de Empresa Especializada na Prestação de 

Serviços Funerários, desde que atendidas todas as formalidades legais. 

 

 

 

Adriana Monteiro Azevedo 
Presidente da FUNPAPA. 



02/06/2020

PAX BRASIL SERVIÇOS E 
COMERCIO EIRELI CNPJ: 

19.328.480/0001-42

FUNERÁRIA SOCIEDADE 
JERUSALÉM

LCF DA SILVA SERVIÇOS 
FUNERÁRIOS EIRELL CNPJ: 

13170729/0001-58

ASSISTÊNCIA PÓSTUMA 
DUARTE LTDA CNPJ: 

03.232.384.0001-66

1 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m. UND 45 500,00R$                                330,00R$                                 R$                415,00  R$                18.675,00 

2 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m. UND 45 600,00R$                                500,00R$                                 R$                550,00  R$                24.750,00 

3
Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de
peso até 300 kg.

UND 160 1.520,00R$                             1.800,00R$                             1.470,00R$                              R$             1.596,67  R$              255.467,20 

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UND 250 600,00R$                                720,00R$                                 R$                660,00  R$              165.000,00 

5 Remoções UND 500 250,00R$                                250,00R$                                 R$                250,00  R$              125.000,00 

6 Certidão de Óbito UND 500 50,00R$                                 80,00R$                                  0,01R$                                     R$                  43,34  R$                21.670,00 

7
Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido,
obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da Saúde,
para evitar aglomeração.

UND 250 330,00R$                                290,00R$                                 R$                310,00  R$                77.500,00 

688.062,20R$    

1 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m. UND 45 500,00R$                                330,00R$                                 R$                415,00  R$                18.675,00 

2 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m. UND 45 600,00R$                                500,00R$                                 R$                550,00  R$                24.750,00 

3
Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de
peso até 300 kg.

UND 160 1.520,00R$                             1.800,00R$                             1.470,00R$                              R$             1.596,67  R$              255.467,20 

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UND 250 600,00R$                                720,00R$                                 R$                660,00  R$              165.000,00 

5 Remoções UND 500 250,00R$                                250,00R$                                 R$                250,00  R$              125.000,00 

6 Certidão de Óbito UND 500 50,00R$                                 80,00R$                                  0,01R$                                     R$                  43,34  R$                21.670,00 

7
Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido,
obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da Saúde,
para evitar aglomeração.

UND 250 330,00R$                                290,00R$                                 R$                310,00  R$                77.500,00 

688.062,20R$    

1.376.124,40R$     

ASSESSOR/PMB/SEGEP/CGL

LOTE 01

OBS: O MAPA FOI ELABORADO CONFORME ESTABELECE A INSTRUÇÃO NORMATIVA
Nº5/2014 -SLTI/MPOG E SUAS ALTERAÇÕES. OS PREÇOS FORAM ANALISADOS PARA
COMPOSIÇÃO DO PREÇO MÉDIO E OS ESPAÇOS DEMARCADOS AO LONGO DO MAPA
TIVERAM SEUS VALORES DESCONSIDERADOS, UMA VEZ QUE APRESENTAVA-SE
EXCESSIVAMENTE ELEVADOS OU INEXEQUÍVEIS, CONSIDERANDO OS DEMAIS PREÇOS
COLETADOS. RESSALTAMOS QUE TODAS AS PROPOSTAS ENCONTRAM-SE ANEXADAS NA
INTEGRA NOS AUTOS

DANIEL SANTOS

TOTAL LOTE 01

LOTE 02

TOTAL LOTE 02

VALOR GLOBAL MÉDIO >>>

MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 2949/2020 FUNPAPA- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

ITEM FORMA DE APRESENTAÇÃO UNID QTD

EMPRESAS

 PREÇO MÉDIO 
POR ITEM  

 TOTAL PREÇO 
MÉDIO POR ITEM 



 

 

FOLHA DE INSTRUÇÃO 

PROTOCOLO            
N° 2949/2020 

FUNPAPA 
FOLHA N° 

 

 

À Diretoria de Análises e Cotações/CGL 

 

Informamos que fora feita uma pesquisa de mercado com início em 06/05/2020 e término 

em 14/05/2020 conforme os comprovantes constantes nos autos. 

Contudo, considerando que, na data de 02/06/2020, recebemos um novo Termo de 

Referência – TR com alteração dos lotes e, orientados pela Diretoria de Análise e Cotação, 

atualizamos o mapa comparativo de preços conforme o novo TR encaminhado pelo órgão 

demandante. 

Dessa forma, elaboramos o mapa comparativos de preço conforme estabelece a Instrução 

Normativa nº5/2014 -SLTI/MPOG  e suas alterações. Os preços permaneceram com a analise 

para composição do preço médio e os espaços demarcados ao longo do mapa tiveram seus 

valores desconsiderados, uma vez que se apresentavam excessivamente elevados ou 

inexequíveis, considerando os demais preços coletados.  

Ressaltamos que fora excluído 02 (dois) lotes, porém os lotes que permaneceram não 

tiveram seus quantitativos alterados. 

Assim sendo, e após análise da Gerência de Cotação/CGL, encaminhamos os autos para 

conhecimento e providências que julgarem necessárias. 

 

Belém, 02 de Junho de 2020. 

 

Atenciosamente, 

 

Daniel Santos 
Assessor Superior 
CGL/SEGEP/PMB 
 

Ciente, 

 

 
Paula Nascimento 
Gerente de Cotação 
CPL/SEGEP/PMB 

  
 



 

ANEXO DA 
PESQUISA 

 



14/05/2020

PAX BRASIL SERVIÇOS E 
COMERCIO EIRELI CNPJ: 

19.328.480/0001-42

FUNERÁRIA SOCIEDADE 
JERUSALÉM

LCF DA SILVA SERVIÇOS 
FUNERÁRIOS EIRELL CNPJ: 

13170729/0001-58

ASSISTÊNCIA PÓSTUMA 
DUARTE LTDA CNPJ: 

03.232.384.0001-66

1 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m. UND 45 500,00R$                                330,00R$                                 R$                415,00  R$                18.675,00 

2 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m. UND 45 600,00R$                                500,00R$                                 R$                550,00  R$                24.750,00 

3 Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de
peso até 300 kg.

UND 160 1.520,00R$                             1.800,00R$                             1.470,00R$                              R$             1.596,67  R$              255.467,20 

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UND 250 600,00R$                                720,00R$                                 R$                660,00  R$              165.000,00 

5 Remoções UND 500 250,00R$                                250,00R$                                 R$                250,00  R$              125.000,00 

6 Certidão de Óbito UND 500 50,00R$                                  80,00R$                                  0,01R$                                     R$                  43,34  R$                21.670,00 

7
Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido,
obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da Saúde,
para evitar aglomeração.

UND 250 330,00R$                                290,00R$                                 R$                310,00  R$                77.500,00 

688.062,20R$   

1 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m. UND 45 500,00R$                                330,00R$                                 R$                415,00  R$                18.675,00 

2 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m. UND 45 600,00R$                                500,00R$                                 R$                550,00  R$                24.750,00 

3 Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de
peso até 300 kg.

UND 160 1.520,00R$                             1.800,00R$                             1.470,00R$                              R$             1.596,67  R$              255.467,20 

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UND 250 600,00R$                                720,00R$                                 R$                660,00  R$              165.000,00 

5 Remoções UND 500 250,00R$                                250,00R$                                 R$                250,00  R$              125.000,00 

6 Certidão de Óbito UND 500 50,00R$                                  80,00R$                                  0,01R$                                     R$                  43,34  R$                21.670,00 

7
Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido,
obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da Saúde,
para evitar aglomeração.

UND 250 330,00R$                                290,00R$                                 R$                310,00  R$                77.500,00 

688.062,20R$   

MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 2949/2020 FUNPAPA- CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

ITEM FORMA DE APRESENTAÇÃO UNID QTD

EMPRESAS

 PREÇO MÉDIO 
POR ITEM  

 TOTAL PREÇO MÉDIO 
POR ITEM 

ASSESSOR/PMB/SEGEP/CGL

LOTE 01

OBS: O MAPA FOI ELABORADO CONFORME ESTABELECE A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº5/2014
-SLTI/MPOG E SUAS ALTERAÇÕES. OS PREÇOS FORAM ANALISADOS PARA COMPOSIÇÃO DO
PREÇO MÉDIO E OS ESPAÇOS DEMARCADOS AO LONGO DO MAPA TIVERAM SEUS VALORES
DESCONSIDERADOS, UMA VEZ QUE APRESENTAVA-SE EXCESSIVAMENTE ELEVADOS OU
INEXEQUÍVEIS, CONSIDERANDO OS DEMAIS PREÇOS COLETADOS. RESSALTAMOS QUE
TODAS AS PROPOSTAS ENCONTRAM-SE ANEXADAS NA INTEGRA NOS AUTOS

DANIEL SANTOS

TOTAL LOTE 01

LOTE 02

TOTAL LOTE 02



14/05/2020

PAX BRASIL SERVIÇOS E 
COMERCIO EIRELI CNPJ: 

19.328.480/0001-42

FUNERÁRIA SOCIEDADE 
JERUSALÉM

LCF DA SILVA SERVIÇOS 
FUNERÁRIOS EIRELL 

CNPJ: 13170729/0001-58

ASSISTÊNCIA PÓSTUMA 
DUARTE LTDA CNPJ: 

03.232.384.0001-66

1 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m. UND 45 500,00R$                               330,00R$                                R$                415,00  R$                18.675,00 

2 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m. UND 45 600,00R$                               500,00R$                                R$                550,00  R$                24.750,00 

3 Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de
peso até 300 kg.

UND 160 1.520,00R$                            1.800,00R$                            1.470,00R$                             R$             1.596,67  R$              255.467,20 

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UND 250 600,00R$                               720,00R$                                R$                660,00  R$              165.000,00 

5 Remoções UND 500 250,00R$                               250,00R$                                R$                250,00  R$              125.000,00 

6 Certidão de Óbito UND 500 50,00R$                                 80,00R$                                 0,01R$                                    R$                  43,34  R$                21.670,00 

7
Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido,
obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da Saúde,
para evitar aglomeração.

UND 250 330,00R$                               290,00R$                                R$                310,00  R$                77.500,00 

688.062,20R$   

1 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m. UND 45 500,00R$                               330,00R$                                R$                415,00  R$                18.675,00 

2 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m. UND 45 600,00R$                               500,00R$                                R$                550,00  R$                24.750,00 

3 Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de
peso até 300 kg.

UND 160 1.520,00R$                            1.800,00R$                            1.470,00R$                             R$             1.596,67  R$              255.467,20 

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UND 250 600,00R$                               720,00R$                                R$                660,00  R$              165.000,00 

5 Remoções UND 500 250,00R$                               250,00R$                                R$                250,00  R$              125.000,00 

6 Certidão de Óbito UND 500 50,00R$                                 80,00R$                                 0,01R$                                    R$                  43,34  R$                21.670,00 

7
Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido,
obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da Saúde,
para evitar aglomeração.

UND 250 330,00R$                               290,00R$                                R$                310,00  R$                77.500,00 

688.062,20R$   

LOTE 03

TOTAL LOTE 03

OBS: O MAPA FOI ELABORADO CONFORME ESTABELECE A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº5/2014
-SLTI/MPOG E SUAS ALTERAÇÕES. OS PREÇOS FORAM ANALISADOS PARA COMPOSIÇÃO DO
PREÇO MÉDIO E OS ESPAÇOS DEMARCADOS AO LONGO DO MAPA TIVERAM SEUS VALORES
DESCONSIDERADOS, UMA VEZ QUE APRESENTAVA-SE EXCESSIVAMENTE ELEVADOS OU
INEXEQUÍVEIS, CONSIDERANDO OS DEMAIS PREÇOS COLETADOS. RESSALTAMOS QUE
TODAS AS PROPOSTAS ENCONTRAM-SE ANEXADAS NA INTEGRA NOS AUTOS

DANIEL SANTOS
ASSESSOR/PMB/SEGEP/CGL

LOTE 04

TOTAL LOTE 04

MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 2949/2020 FUNPAPA- CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

ITEM FORMA DE APRESENTAÇÃO UNID QTD

EMPRESAS

 PREÇO MÉDIO 
POR ITEM  

 TOTAL PREÇO MÉDIO 
POR ITEM 



14/05/2020

1
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30
m.

UND 45 980,00R$            44.100,00R$                  500,00R$              R$                 22.500,00 330,00R$               R$                14.850,00 

2
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a
0,90 m.

UND 45 600,00R$            27.000,00R$                  500,00R$              R$                 22.500,00 290,00R$               R$                13.050,00 

3
Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com
limite de peso até 300 kg.

UND 160 1.520,00R$         243.200,00R$                1.800,00R$           R$               288.000,00 1.470,00R$            R$              235.200,00 

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UND 250 1.350,00R$         337.500,00R$                600,00R$              R$               150.000,00 720,00R$               R$              180.000,00 

5 Remoções UND 500 250,00R$            125.000,00R$                250,00R$              R$               125.000,00 400,00R$               R$              200.000,00 

6 Certidão de Óbito UND 500 50,00R$              25.000,00R$                  80,00R$                R$                 40.000,00 0,01R$                   R$                         5,00 

7
Serviço de Van para o acompanhamento familiar
reduzido, obedecendo Às recomendações da OMS e
Ministério da Saúde, para evitar aglomeração.

UND 250 330,00R$            82.500,00R$                  1.000,00R$           R$               250.000,00 290,00R$               R$                72.500,00 

1
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30
m.

UND 45 980,00R$            44.100,00R$                  500,00R$              R$                 22.500,00 330,00R$               R$                14.850,00 

2
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a
0,90 m.

UND 45 600,00R$            27.000,00R$                  500,00R$              R$                 22.500,00 290,00R$               R$                13.050,00 

3
Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com
limite de peso até 300 kg.

UND 160 1.520,00R$         243.200,00R$                1.800,00R$           R$               288.000,00 1.470,00R$            R$              235.200,00 

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UND 250 1.350,00R$         337.500,00R$                600,00R$              R$               150.000,00 720,00R$               R$              180.000,00 

5 Remoções UND 500 250,00R$            125.000,00R$                250,00R$              R$               125.000,00 400,00R$               R$              200.000,00 

6 Certidão de Óbito UND 500 50,00R$              25.000,00R$                  80,00R$                R$                 40.000,00 0,01R$                   R$                         5,00 

7
Serviço de Van para o acompanhamento familiar
reduzido, obedecendo Às recomendações da OMS e
Ministério da Saúde, para evitar aglomeração.

UND 250 330,00R$            82.500,00R$                  1.000,00R$           R$               250.000,00 290,00R$               R$                72.500,00 

LOTE 01

DANIEL SANTOS

OBS: O PRESENTE MAPA CONTÉM O PREÇO GLOBAL POR EMPRESA E DESTAQUE DO
MENOR PREÇO PARA OS LOTES 01 E 02.

LOTE 02

TOTAL POR EMPRESA >>> 884.300,00R$                           898.000,00R$                            715.605,00R$                            

ASSESSOR/PMB/SEGEP/CGL

715.605,00R$                            884.300,00R$                           898.000,00R$                            TOTAL POR EMPRESA >>>

MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 2949/2020 FUNPAPA- CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

ITEM FORMA DE APRESENTAÇÃO UNID QTD

EMPRESAS

PAX BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO 
EIRELI CNPJ: 19.328.480/0001-42

FUNERÁRIA SOCIEDADE JERUSALÉM
LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS 

EIRELL CNPJ: 13170729/0001-58

ASSISTÊNCIA PÓSTUMA DUARTE LTDA 
CNPJ: 03.232.384.0001-66



14/05/2020

1
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30
m.

UND 45 980,00R$             44.100,00R$                  500,00R$              R$                  22.500,00 330,00R$              R$                 14.850,00 

2
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a
0,90 m.

UND 45 600,00R$             27.000,00R$                  500,00R$              R$                  22.500,00 290,00R$              R$                 13.050,00 

3
Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com
limite de peso até 300 kg.

UND 160 1.520,00R$          243.200,00R$                1.800,00R$           R$                288.000,00 1.470,00R$           R$               235.200,00 

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UND 250 1.350,00R$          337.500,00R$                600,00R$              R$                150.000,00 720,00R$              R$               180.000,00 

5 Remoções UND 500 250,00R$             125.000,00R$                250,00R$              R$                125.000,00 400,00R$              R$               200.000,00 

6 Certidão de Óbito UND 500 50,00R$               25.000,00R$                  80,00R$                R$                  40.000,00 0,01R$                  R$                          5,00 

7
Serviço de Van para o acompanhamento familiar
reduzido, obedecendo Às recomendações da OMS e
Ministério da Saúde, para evitar aglomeração.

UND 250 330,00R$             82.500,00R$                  1.000,00R$           R$                250.000,00 290,00R$              R$                 72.500,00 

1
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30
m.

UND 45 980,00R$             44.100,00R$                  500,00R$              R$                  22.500,00 330,00R$              R$                 14.850,00 

2
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a
0,90 m.

UND 45 600,00R$             27.000,00R$                  500,00R$              R$                  22.500,00 290,00R$              R$                 13.050,00 

3
Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com
limite de peso até 300 kg.

UND 160 1.520,00R$          243.200,00R$                1.800,00R$           R$                288.000,00 1.470,00R$           R$               235.200,00 

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UND 250 1.350,00R$          337.500,00R$                600,00R$              R$                150.000,00 720,00R$              R$               180.000,00 

5 Remoções UND 500 250,00R$             125.000,00R$                250,00R$              R$                125.000,00 400,00R$              R$               200.000,00 

6 Certidão de Óbito UND 500 50,00R$               25.000,00R$                  80,00R$                R$                  40.000,00 0,01R$                  R$                          5,00 

7
Serviço de Van para o acompanhamento familiar
reduzido, obedecendo Às recomendações da OMS e
Ministério da Saúde, para evitar aglomeração.

UND 250 330,00R$             82.500,00R$                  1.000,00R$           R$                250.000,00 290,00R$              R$                 72.500,00 

DANIEL SANTOS
ASSESSOR/PMB/SEGEP/CGL

LOTE 04

TOTAL POR EMPRESA >>> 884.300,00R$                            898.000,00R$                            715.605,00R$                           

OBS: O PRESENTE MAPA CONTÉM O PREÇO GLOBAL POR EMPRESA E
DESTAQUE DO MENOR PREÇO PARA OS LOTES 03 E 04.

LOTE 03

TOTAL POR EMPRESA >>> 884.300,00R$                            898.000,00R$                            715.605,00R$                           

MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 2949/2020 FUNPAPA- CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
FUNERÁRIOS

ITEM FORMA DE APRESENTAÇÃO UNID QTD

EMPRESAS

PAX BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO 
EIRELI CNPJ: 19.328.480/0001-42

FUNERÁRIA SOCIEDADE JERUSALÉM
LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS 

EIRELL CNPJ: 13170729/0001-58

ASSISTÊNCIA PÓSTUMA DUARTE LTDA 
CNPJ: 03.232.384.0001-66



14/05/2020

TOTAL LOTE 01 688.062,20R$          TOTAL LOTE 01 715.605,00R$          

TOTAL LOTE 02 688.062,20R$          TOTAL LOTE 02 715.605,00R$          

TOTAL LOTE 03 688.062,20R$          TOTAL LOTE 03 715.605,00R$          

TOTAL LOTE 04 688.062,20R$          TOTAL LOTE 04 715.605,00R$          

VALOR GLOBAL PARA OS 04 LOTES >>> 2.752.248,80R$       VALOR GLOBAL PARA OS 04 LOTES >>> 2.862.420,00R$       

ASSESSOR/PMB/SEGEP/CGL
DANIEL SANTOS

PREÇO MÉDIO MENOR PREÇO POR EMPRESA

MAPA COMPARATIVO - PROCESSO Nº 2949/2020 FUNPAPA- CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS



 

 

FOLHA DE INSTRUÇÃO 

PROTOCOLO            
N° 2949/2020 

FUNPAPA 
FOLHA N° 

 

 

À Diretoria de Análises e Cotações/CGL 

 

Certificamos que recebemos orientação para realização da pesquisa 

mercadológica do processo em tela no dia 06/05/2020. 

Considerando se tratar de uma aquisição emergencial, inclusive com “chamamento 

público” (CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2020 - FUNPAPA, constante no site da 

Prefeitura), procedemos à pesquisa de mercado na internet, em Atas de Registro de 

Preços (na plataforma do Banco de Preços e do Painel de Preços) e junto às empresas. 

Dessa forma, entramos em contato com diversas empresas (conforme 

comprovantes em anexo), dentre as quais 04 (quatro) nos enviaram orçamento: PAX 

BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI; FUNERÁRIA SOCIEDADE JERUSALÉM 

LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS EIRELI; ASSISTÊNCIA PÓSTUMA DUARTE 

LTDA e RECANTO DA SAUDEDE – CEMITÉRIO PARQUE. Informamos ainda que, a 

empresa FUNERÁRIA SOCIEDADE JERUSALÉM LCF DA SILVA SERVIÇOS 

FUNERÁRIOS EIRELI, apesar de ter mandado orçamento apenas para o lote 3 (três), a 

mesma informou  que os valores servem para todos lotes desta demanda, conforme 

documento anexado. 

         Informamos também que a proposta da empresa RECANTO DA SAUDADE não 

fez jus à composição do mapa, pois não fora suficiente para compor nenhum lote desta 

cotação. As demais empresas até a presente data não se manifestaram. 

Informamos que não fora possível encontrar Atas vigentes que atendessem aos 

descritivos do serviço em questão e nem preços de internet. 

Dessa forma, após a coleta de preços e de ordem da Dir. de Análise e 

Cotações/CGL, elaboramos 02 (dois) mapas comparativos de preços para cada lote, 

considerando termos apenas orçamentos de empresas, a saber: 

1. Mapa completo com análise de preços (exclusão dos preços 

excessivamente elevados ou inexequíveis), conforme Instrução Normativa nº 

5/2014 -SLTI/MPOG e suas alterações; e 



2. Mapa com todos os preços coletados junto a fornecedores e marcação do 

menor valor apresentado para o serviço. 

Informamos que todas as propostas encontram-se anexadas na integra nos autos. 

 

 

Assim sendo, e após análise da Gerência de Cotação/CGL e dessa diretoria, 

encaminhamos os autos para conhecimento e providências que julgarem necessárias. 

 

Belém, 14 de Maio de 2020. 

 

Atenciosamente, 

 

Daniel Santos 
Assessor Superior 
CGL/SEGEP/PMB 
 

Ciente, 

 

 
Paula Nascimento 
Gerente de Cotação 
CPL/SEGEP/PMB 

  
 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO  
GERAL DO PLANEJAMENTO E GESTAO SEGEP 

 

CONSULTA DE FORNECEDORES 
PESQUISA DE MERCADO CGL 

 

PROCESSO N.º 2949/2020                                                                                                    

 

Informo que, no dia 06/05/2020 fora solicitado que este servidor entrasse em contato com 

empresas para solicitação de propostas referentes ao processo em tela, o qual tem por objeto 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

FUNERÁRIOS – FUNPAPA. 

Dessa forma certifico que as seguintes empresas foram contatadas por telefone e 

posteriormente fora encaminhado e-mail com as informações necessárias para elaboração da 

proposta: 

Empresa E-mail 

1. PAZ NA ETERNIDADE pznaeternidade@hotmail.com 

2. FUNERÁRIA JERUSALÉM klissiamirandamendes@gmail.com 

3. RECANTO DA PAZ recantodapaz.belem@outlook.com 

4. FUNERÁRIA DUARTE cj.duarte@ig.com.br 

5. FUNERÁRIA NAZARÉ funerarianazare@gmail.com 

6. GOOD PAX contato@goodpax.com.br 

7. RECANTO DA SAUDADES rubemohana@recantodasaudade.com.br 

8. FUNERÁRIA PAX BRASIL pax_brasil@outlook.com  

 

Das empresas listada, somente 04 nos enviaram orçamento, a saber: FUNERÁRIA 

JERUSALÉM, FUNERÁRIA DUARTE, FUNERÁRIA PAX BRASIL e RECANTO DA SAUDADE. 

À vista das propostas solicitadas, junto aos autos a presente certificação constatada o 

contato com as empresas. 

Belém/PA, 14  de Maio de 2020. 

 

_________________________________________ 
MARCUS VINICIUS 

ASSESSOR SUPERIOR 
CGL/SEGEP/PMB 

 

Av. Governador José Malcher, nº 2110.   Bairro São Brás  CEP: 66060-232. Belém-Pará. 
Fone: (91) 3202-9903 - E-mail:  gab.segep@gmail.com / oficiosegep@gmail.com  

 

mailto:pax_brasil@outlook.com
mailto:oficiosegep@gmail.com


 

ANEXO DA 
PESQUISA 

 



 
SEGEP 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL 
DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

 

 
PROCESSO: 2949/2020 - FUNPAPA                                                            Belém, 06 de Maio de 2020. 

  

       A presente solicitação tem por finalidade a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, objetivando fortalecer 
os procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 no Município de 
Belém, conforme os prazos, especificações e quantitativos discriminados neste documento. 

CONDIÇÕES GERAIS PARA ACEITAÇÃO DA COTAÇÃO 

   1 A proposta tem que ser enviada no papel timbrado da empresa 

   2 A proposta tem que ser assinada 

   3 
Informar os valores Unitários e Totais de cada item e valor global, já estando 
inclusos todos os impostos, taxas, fretes e outras despesas incidentes; 

   4 Informar validade da Proposta não inferior a 120 (cento e vinte) dias. 
   5 Aceitar pagamento por empenho 
   6 Informar se tem a pronta entrega  
   7 Informar se possui estoque 

 
 

 

LOTE 02 

ITEM DESCRIÇÃO 
Qtd 

Estimada 
VALOR 

UNITÁRIO VALOR TOTAL 

LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO 
Qtd 

Estimada 
VALOR 

UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 
1 m a 1,30 m. 

 
45 

  

02 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 
0,50 m a 0,90 m. 

 
45 

  

03 
Urna Mortuária especial com visor tamanho 
2,10 m com limite de peso até 300 kg. 

160 
  

04 
Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 
1,90 m. 

250 
  

05 Remoções 500   

06 Certidão de Óbito 500   

07 

Serviço de Van para o acompanhamento 
familiar reduzido, obedecendo Às 
recomendações da OMS e Ministério da 
Saúde, para evitar aglomeração. 

250 

  

TOTAL  



 
SEGEP 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL 
DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

 

 

08 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 
1 m a 1,30 m. 

 
45 

  

09 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 
0,50 m a 0,90 m. 

 
45 

  

10 
Urna Mortuária especial com visor tamanho 
2,10 m com limite de peso até 300 kg. 

160 
  

11 
Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 
1,90 m. 

250 
  

12 Remoções 500   

13 Certidão de Óbito 500   

14 

Serviço de Van para o acompanhamento 
familiar reduzido, obedecendo Às 
recomendações da OMS e Ministério da 
Saúde, para evitar aglomeração. 

250 

  

TOTAL  

 

LOTE 03 

ITEM DESCRIÇÃO 
Qtd 

Estimada 
VALOR 

UNITÁRIO VALOR TOTAL 

15 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 
1 m a 1,30 m. 

 
45 

  

16 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 
0,50 m a 0,90 m. 

 
45 

  

17 
Urna Mortuária especial com visor tamanho 
2,10 m com limite de peso até 300 kg. 

160 
  

18 
Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 
1,90 m. 

250 
  

19 Remoções 500   

20 Certidão de Óbito 500   

21 

Serviço de Van para o acompanhamento 
familiar reduzido, obedecendo Às 
recomendações da OMS e Ministério da 
Saúde, para evitar aglomeração. 

250 

  

TOTAL  

   

LOTE 04 

ITEM DESCRIÇÃO 
Qtd 

Estimada 
VALOR 

UNITÁRIO VALOR TOTAL 

22 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 
1 m a 1,30 m. 

 
45 

  



 
SEGEP 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL 
DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

 

 

23 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 
0,50 m a 0,90 m. 

 
45 

  

24 
Urna Mortuária especial com visor tamanho 
2,10 m com limite de peso até 300 kg. 

160 
  

25 
Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 
1,90 m. 

250 
  

26 Remoções 500   

27 Certidão de Óbito 500   

28 

Serviço de Van para o acompanhamento 
familiar reduzido, obedecendo Às 
recomendações da OMS e Ministério da 
Saúde, para evitar aglomeração. 

250 

  

TOTAL  

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Daniel Santos / Marcus Vinicius 

ASSESSORIA - CGL/SEGEP/PMB 

Fones: 99170-0537 - 98828-7788 

E-mails Funcionais: 

gec.cotacao5@gmail.com 

covidpmb2020@gmail.com 

mailto:gec.cotacao5@gmail.com
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Funerários
11 mensagens

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 15:51
Para: rubemohana@recantodasaudade.com.br

Rubem, boa tarde!

Conforme conversamos, solicito  com urgência proposta de orçamento dos serviços em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius / Daniel Santos
CGL/SEGEP/PMB
91- 99809-8588 / 99170-0537

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 16:13
Para: recantodapaz.belem@outlook.com

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 8 de mai. de 2020 às 15:51
Subject: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Funerários
To: <rubemohana@recantodasaudade.com.br>

Sr. Walter Oliveira, boa tarde!

Solicito  com urgência proposta de orçamento dos serviços em anexo.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 17:19
Para: klissiamirandamendes@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 8 de mai. de 2020 às 15:51
Subject: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Funerários
To: <rubemohana@recantodasaudade.com.br>

Klissia, boa tarde!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
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190K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 17:22
Para: paznaeternidade@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 8 de mai. de 2020 às 15:51
Subject: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Funerários
To: <rubemohana@recantodasaudade.com.br>

Bruno, boa tarde!

 Solicito  com urgência proposta de orçamento dos serviços em anexo.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 17:23
Para: cj.duarte@ig.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 8 de mai. de 2020 às 15:51
Subject: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Funerários
To: <rubemohana@recantodasaudade.com.br>

Sr. Carlos, boa tarde!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 17:28
Para: funerarianazare@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 8 de mai. de 2020 às 15:51
Subject: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Funerários
To: <rubemohana@recantodasaudade.com.br>

Idelvan, boa tarde!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 11 de maio de 2020 09:58
Para: primma@uol.com.br
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Bom dia!

Solicito  com urgência proposta de orçamento dos serviços em anexo.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K

Rubem Ohana Neto <rubemohana@recantodasaudade.com.br> 12 de maio de 2020 13:07
Para: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Em resposta ao ofício  PROCESSO: 2949/2020 - FUNPAPA , informamos que o Recanto da Saudade irá cumprir
o valor da tabela (imposta?), porém, dependendo da demanda solicitada, não temos como garantir a realização
de todos os serviços, visto que dependemos de demais fatores que regem a prestação dos mesmos, de forma
segura e eficiente, dentre eles estoque de urnas mortuárias, mão de obra, epi's, etc...

Atenciosamente,

---

Rubem Ohana Neto
Telefone: +55 91   3266-0022
Telefone: +55 91 98118-5039
E-mail: rubemohana@hotmail.com
E-mail: rubemohana@recantodasaudade.com.br 
Linkedin: br.linkedin.com/in/rubemohananeto/
Skype: rubem.ohana.neto
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K

Recanto - Serv. Funerario 2020.pdf
144K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 12 de maio de 2020 14:35
Para: DANIEL SANTOS <gec.cotacao6@gmail.com>

Segue proposta do Recanto da Saudades processo n° 2949/2020
Abraços
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K

Recanto - Serv. Funerario 2020.pdf
144K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 13 de maio de 2020 17:28
Para: paznaeternidade@hotmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 8 de mai. de 2020 às 15:51
Subject: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Funerários
To: <rubemohana@recantodasaudade.com.br>
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Bruno, boa tarde!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 13 de maio de 2020 17:48
Para: cj.duarte@ig.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 8 de mai. de 2020 às 15:51
Subject: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Funerários
To: <rubemohana@recantodasaudade.com.br>

Sr. Carlos, boa tarde!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços Funerários
1 mensagem

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 7 de maio de 2020 16:20
Para: paznaeternidade@gmail.com

Boa tarde, Bruno!

Conforme conversamos, solicito com urgência proposta de orçamento dos serviços em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo  retorno.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius / Yan Seabra
CGL/SEGEP/PMB
91-98828-7788 / 99170-0537

PEDIDO PROCESSO - EMPRESA FUNERARIA.doc
178K
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Contratação de Empresas Especializadas para a Prestação de Serviços
Funerários
1 mensagem

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 7 de maio de 2020 17:24
Para: cj.duarte@ig.com.br

Sr. Carlos Lima, boa tarde!

Conforme conversamos, solicito com urgência proposta de orçamento dos serviços em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo  retorno.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius / Yan Seabra
CGL/SEGEP/PMB
91-98828-7788 / 99170-0537

PEDIDO DE ORÇAÇAMETO FUNENÁRIA (1) (1).doc
179K
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Contratação de Empresas Especializada para Prestação de Serviços Funerários
2 mensagens

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 7 de maio de 2020 16:32
Para: klissiamirandamendes@gmail.com

Boa tarde, Klissia!

Conforme conversamos, solicito com urgência proposta de orçamento dos serviços em ane
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo  retorno.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius / Yan Seabra
CGL/SEGEP/PMB
91-98828-7788 / 99170-0537

PEDIDO DE ORÇAÇAMETO FUNENÁRIA (1).doc
179K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 7 de maio de 2020 17:08
Para: recantodapaz.belem@outlook.com

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: qui., 7 de mai. de 2020 às 16:32
Subject: Contratação de Empresas Especializada para Prestação de Serviços Funerários
To: <klissiamirandamendes@gmail.com>

Boa tarde, Alessandra
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO DE ORÇAÇAMETO FUNENÁRIA (1).doc
179K
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Funerária Jerusalém
3 mensagens

klissia mendes <klissiamirandamendes@gmail.com> 12 de maio de 2020 17:19
Para: covidpmb2020@gmail.com

Digitalização 12 de mai de 2020 (3).pdf
561K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 12 de maio de 2020 17:21
Para: DANIEL SANTOS <gec.cotacao6@gmail.com>

Segue proposta de Funerária 
Abraços
---------- Forwarded message ---------
De: klissia mendes <klissiamirandamendes@gmail.com>
Date: ter., 12 de mai. de 2020 às 17:19
Subject: Funerária Jerusalém
To: <covidpmb2020@gmail.com>

Digitalização 12 de mai de 2020 (3).pdf
561K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 13 de maio de 2020 08:37
Para: DANIEL SANTOS <gec.cotacao6@gmail.com>

RECEBIDO!

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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mailto:klissiamirandamendes@gmail.com
mailto:covidpmb2020@gmail.com
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https://mail.google.com/mail/u/3?ik=7567463670&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-4179145831806175470&simpl=msg-a%3Ar-4082… 1/1

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Funerários
1 mensagem

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 15:44
Para: contato@goodpax.com.br

Boa tarde!

Solicito com urgência, orçamento dos serviços em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.

Atenciosamente,

Daniel Santos / Marcus Vinicius
CGL/SEGEP/PMB
91- 99809-8588 / 99170-0537

PEDIDO PRO 2949 EMP FUNERARIA NOVO.doc
190K

https://mail.google.com/mail/u/3?ui=2&ik=7567463670&view=att&th=171f59a1b411de10&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k9yjt57h0&safe=1&zw
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https://mail.google.com/mail/u/3?ik=7567463670&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-5527579493310636448&simpl=msg-a%3Ar-5532… 1/1

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Contratação de empresas Especializadas para Prestação de Serviços Funerários
2 mensagens

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 08:41
Para: funerarianazare@gmail.com

Sr. Idelvan, bom dia!
Solicito com urgência proposta de orçamento dos serviços em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo  retorno.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius / Yan Seabra
CGL/SEGEP/PMB
91-98828-7788 / 99170-0537

PEDIDO DE ORÇAÇAMETO FUNENÁRIA (1) (1) (1).doc
179K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 8 de maio de 2020 14:59
Para: rubemohana@recantodasaudade.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 8 de mai. de 2020 às 08:41
Subject: Contratação de empresas Especializadas para Prestação de Serviços Funerários
To: <funerarianazare@gmail.com>

Sr. Rubem, boa tarde!

Conforme conversamos solicito com urgência proposta de orçamento dos serviços em anexo.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO DE ORÇAÇAMETO FUNENÁRIA (1) (1) (1).doc
179K
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Contratação de Empresas Especializadas para Prestação de Serviços Funerários
1 mensagem

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 7 de maio de 2020 16:01
Para: rafaelnewlife35@gmail.com

Rafael, boa tarde!

Conforme conversamos, solicito com urgência proposta de orçamento dos serviços em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo  retorno.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius / Yan Seabra
CGL/SEGEP/PMB
91-98828-7788 / 99170-0537

PEDIDO PROCESSO - EMPRESA FUNERARIA.doc
178K
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Contratação de Empresas Especializadas para Prestação de Serviços Funerários
1 mensagem

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 7 de maio de 2020 16:01
Para: rafaelnewlife35@gmail.com

Rafael, boa tarde!

Conforme conversamos, solicito com urgência proposta de orçamento dos serviços em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo  retorno.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius / Yan Seabra
CGL/SEGEP/PMB
91-98828-7788 / 99170-0537

PEDIDO PROCESSO - EMPRESA FUNERARIA.doc
178K

https://mail.google.com/mail/u/3?ui=2&ik=7567463670&view=att&th=171f083587d92f30&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k9x4ww4s0&safe=1&zw
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COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Documentos
2 mensagens

ELIECIO FERREIRA DE LIMA PAX BRASIL <pax_brasil@outlook.com> 11 de maio de 2020 11:14
Para: "covidpmb2020@gmail.com" <covidpmb2020@gmail.com>

Segue em anexo os documentos 

Livre de vírus. www.avast.com.

21 anexos

Alteração 1.pdf
256K

Alteração 2.pdf
214K

Balanço - 2018 - Pax Brasil.pdf
479K

Certidão Conjunto - Validade - 31-08-2020.pdf
62K

Certidão de Falencia.pdf
137K

Certidão de Regularidade Profissional.pdf
59K

Certidão do Bombeiro.pdf
1324K

Certidão FGTS - Validade - 16-07-2020.pdf
69K

Certidão ISS - Validade - 05-09-2020.pdf
180K

Certidão SEFA - Validade 31-08-2020.pdf
73K

Certidão SICAF - Situação.pdf
74K

certidao trabalhista 2020.pdf
85K

CNPJ - Pax.pdf
75K

consultarCRC.pdf
71K

consultarOcorrenciasFornecedor (1).pdf
70K

consultarOcorrenciasFornecedor.pdf
70K

Contrato Social - Pax Brasil.pdf
2678K

Documento Eliécio.pdf
625K
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FIC.pdf
126K

Quadro Societário - Pax.pdf
18K

TLPL - Alvará 2020-2021.pdf
169K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 11 de maio de 2020 11:24
Para: gec.cotacao6@gmail.com

Os documentos?
[Texto das mensagens anteriores oculto]

21 anexos

Alteração 1.pdf
256K

Alteração 2.pdf
214K

Balanço - 2018 - Pax Brasil.pdf
479K

Certidão Conjunto - Validade - 31-08-2020.pdf
62K

Certidão de Falencia.pdf
137K

Certidão de Regularidade Profissional.pdf
59K

Certidão do Bombeiro.pdf
1324K

Certidão FGTS - Validade - 16-07-2020.pdf
69K

Certidão ISS - Validade - 05-09-2020.pdf
180K

Certidão SEFA - Validade 31-08-2020.pdf
73K

Certidão SICAF - Situação.pdf
74K

certidao trabalhista 2020.pdf
85K

CNPJ - Pax.pdf
75K

consultarCRC.pdf
71K

consultarOcorrenciasFornecedor (1).pdf
70K

consultarOcorrenciasFornecedor.pdf
70K

Contrato Social - Pax Brasil.pdf
2678K

Documento Eliécio.pdf
625K

FIC.pdf
126K

Quadro Societário - Pax.pdf
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18K

TLPL - Alvará 2020-2021.pdf
169K

https://mail.google.com/mail/u/3?ui=2&ik=7567463670&view=att&th=172041f556c0b19a&attid=0.21&disp=attd&realattid=172041f1c8ee839e7f615&safe=1&zw


14/05/2020 Gmail - Re: Fwd: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Funerários - FUNERÁRIA DUARTE

https://mail.google.com/mail/u/3?ik=7567463670&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1666630528206575892&simpl=msg-f%3A1666630… 1/2

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

Re: Fwd: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços
Funerários - FUNERÁRIA DUARTE
3 mensagens

cj.duarte@ig.com.br <cj.duarte@ig.com.br> 13 de maio de 2020 23:18
Para: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>

SEGUE ANEXO PROPOSTA DE ORÇAMENTO DE SERVIÇOS.

ATT.,

FUNERÁRIA DUARTE
CARLOS LIMA.

Em Qua, Mai 13, 2020 às 17:49, COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> escreveu:

---------- Forwarded message ---------
De: COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com>
Date: sex., 8 de mai. de 2020 às 15:51
Subject: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços
Funerários
To: <rubemohana@recantodasaudade.com.br>

Sr. Carlos, boa tarde!

Conforme conversamos, solicito  com urgência proposta de orçamento dos serviços
em anexo.
Desde já agradecemos sua atenção. Aguardo retorno.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius / Daniel Santos
CGL/SEGEP/PMB
91- 99809-8588 / 99170-0537

PROPOSTA ORÇAMENTO FUNERÁRIA DUARTE.pdf
1692K

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 14 de maio de 2020 08:05
Para: cj.duarte@ig.com.br

RECEBIDO, MUITO OBRIGADO!

ATT,

DANIEL SANTOS 
ASSESSOR

mailto:covidpmb2020@gmail.com
mailto:covidpmb2020@gmail.com
mailto:rubemohana@recantodasaudade.com.br
https://mail.google.com/mail/u/3?ui=2&ik=7567463670&view=att&th=17210fa29d931914&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
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[Texto das mensagens anteriores oculto]

COVID PMB <covidpmb2020@gmail.com> 14 de maio de 2020 08:08
Para: DANIEL SANTOS <gec.cotacao6@gmail.com>

Bom dia, Daniel!

Segue proposta do processo n° 2949/2020 - Urnas Funerárias.
Abraços
Marcus
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PROPOSTA ORÇAMENTO FUNERÁRIA DUARTE.pdf
1692K
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Belem 12/05/2020 
 

ASSUNTO: COTAÇÃO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS 
 
 

Nº item      Item        Quantidade Valor Unitário Valor total 
                 

  Serviço funerário de remoção de corpo    
  do local da morte (na região           

01 
 metropolitana de Belém) até o 

200 R$ 1.371,00 R$ 274.200,00  cemitério, também localizado na 
  região metropolitana de Belém,    
  registro de óbito com a respectiva    
  Certidão de óbito.           
        

  Urna funerária padrão com visor, de    
  1,80x0,60x0,31 de área interna,    
  estrutura de madeira, estilo sextavada,    
  devidamente montada e ornamentada,    

02 
 com alças duras, quatro chavestes, 

200 R$ 900,00 R$ 180.000,00  acabamento externo em verniz 
  brilhante, incluindo o véu, podendo    
                

  ser. requisitado urna para crianças ou     
  urnas maiores que as convencionais,    
              

  seguindo as especificações técnicas    
                

  supramencionadas.           
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Av. Governador José Malcher,1872 - ( (91) 3266-0022 e 3246-6600   
E-mail: atendimento@recantodasaudade.com.br- www.recantodasaudade.com.br 

CEP: 66060-230 - Belém - Pará – Brasil 
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FUNERÁRIA SOCIEDADE JERUSALÉM. 
LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS EIRELL 

CNPJ: 13170729/0001-58 

RUA MUNDURUCUS, Nº 4476- GUAMÁ / BELÉM- PA. 

TEL: 3087-3162 / 3259-5430 

PROPOSTA 

PROCESSO Nº 2949/2020 - FUNPAPA. 

LOTE 03 

ITEM DESCRIÇÃO Qtd VALOR VALOR 
Estimada UNITÁRIO TOTAL 

15 Urna Mortuária Infantil com visor no R$500,00 R$22.500,00 
tamanho 1 m a 1,30 m. 45 

Urna Mortuária Infantil com visor no 
R$500,00 R$22.500,00 

16 tamanho 0,50 m a 0,90 m. 45 

Urna Mortuária especial com visor 
17 tamanho 2, 10 m com limite de peso até 160 R$1.800,00 R$288.000,00 

300 kg. 

18 
Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 
1,90m. 

250 R$600,00 R$150.000,00 

19 Remoções 500 R$250,00 R$125.000,00 

20 Certidão de Óbito 500 R$80,00 R$40.000,00 

Serviço de Van para o acompanhamen_to R$1.000,00 R$250.000,00 

21 
familiar reduzido, obedecendo As 250 
recomendações da OMS e Ministério da 
Saúde, para evitar aglomeração. 

TOTAL R$898.000,00 

Validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias. 

Declaramos que temos estoque a pronta entrega. 



Neste momento de PANDEMIA pela COVID-19, ressaltamos que 

estão proibidos os velórios, bem como, urnas com visor e 

transporte de pessoas para os sepultamentos, pois os cemitérios 

estão permitindo a entrada de apenas OS (cinco) pessoas por 
sepultamento. 

Belém, 11 de maio de 2020. 



Neste momento de PANDEMIA pela COVID-19, ressaltamos que estão 

proibidos os velórios, bem como, urnas com visor e transporte de pessoas 

para os sepultamentos, pois os cemitérios estão permitindo a entrada de 

apenas 05 (Cinco) pessoas por sepultamento. 

Esta cotação vale, também, para os outros lotes do processo. Visto que os 

itens e quantidades são os mesmos. 

Belém, 11 de Maio de 2020. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII 

NÚCLEO SETORIAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 

 

 
SEDE ADMINISTRATIVA 
Av. Rômulo Maiorana, nº 1018, 
Bairro do Marco, Belém/PA 
 
 

 
NSAJ – Núcleo Setorial de 
Assuntos Jurídicos  
E-mail: ajurfunpapa@gmail.com 

 

 

 

 

Parecer n.º 442/2020-NSAJ/FUNPAPA 

Processo n.º2949/2020. 

 

 

 

Versam os presentes autos sobre procedimentos para a realização de licitação na 

modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, 

no modo de disputa ABERTO, sob o regime de execução indireta EMPREITADA POR 

PREÇO UNITÁRIO, para “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS”, objetivando fortalecer os 

procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 no Município de Belém, 

tendo sido o processo encaminhado a este NSAJ para análise e parecer quanto a minuta do edital 

e seus anexos. 

 É o relatório. Passo à análise. 

Acerca da atuação deste NSAJ no presente procedimento, destaque-se o que 

dispõe a Lei 8666/93:  

Art.38. (...)  

Parágrafo único.  As minutas de editais de licitação, bem como as dos 

contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e 

aprovadas por assessoria jurídica da Administração. 

 

Destaco que a presente manifestação é restrita às questões eminentemente 

jurídicas, estando excluídas, portanto, a análise dos aspectos de natureza técnica, econômica, 

financeira e administrativa, bem como os aspectos referentes à conveniência e à oportunidade da 

prática dos atos administrativos. 

Infira-se, inclusive, que em relação aos aspectos alheios a esfera jurídica, parte-se 

da premissa de que os setores e servidores competentes para a sua apreciação detêm os 

conhecimentos específicos necessários e os analisaram adequadamente, verificando a exatidão das 

informações constantes dos autos e atuando em conformidade com suas atribuições. 

Pois bem.  
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Acerca do procedimento licitatório escolhido, qual seja, o Pregão Eletrônico, 

cumpre registrar que ele foi criado pela Lei nº.10.520/2002, sendo modalidade de licitação válida 

para todas as esferas federativas e utilizada para contratação de bens e serviços comuns.  

Nesse sentido, consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de 

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 

especificações usuais no mercado (Art.1º, Parágrafo Único da Lei 10.520/2002). 

Assim, bens e serviços comuns são aqueles cuja escolha pode ser feita tão 

somente com base nos preços ofertados, haja vista serem comparáveis entre si e não necessitarem 

de avaliação minuciosa.  

Nessa modalidade, não há limite quanto ao valor, podendo qualquer quantia ser 

licitada.  

No mais, deve-se destacar o Decreto Municipal nº 47.429/2005, assim dispõe: 

 

Art. 3º Os contratos celebrados pelo Município, para a aquisição de 

bens e serviços comuns, a exemplo dos especificados no Anexo I, mas 

não se limitando, serão precedidos, obrigatoriamente, de licitação na 

modalidade de pregão, em sua forma eletrônica, destinada a garantir, 

por meio de disputa justa entre os interessados, a compra mais célere, 

econômica, segura e eficiente. (grifei) 

 

É de se dizer que, de acordo com o regramento municipal, os contratos 

administrativos celebrados pelo Município devem seguir obrigatoriamente o sistema do pregão 

eletrônico, bem como a Administração Pública tem discricionariedade para decidir 

justificadamente, diante do caso concreto, o que pode ser considerado objeto comum e licitado 

via pregão, visto que a norma regulamentadora traz rol meramente exemplificativo. 

Da análise da minuta do edital e seus anexos, especialmente o a Minuta de 

Contrato, nota-se que os requisitos legais foram cumpridos, bem como os bens objeto do 

certame foram especificados de forma objetiva, consoante os termos usuais de mercado, sem 

indicação de marca, ajustando-se, portanto, ao conceito de serviço comum, o que permitiria a 

adoção da licitação na modalidade de pregão. Verifica-se o estabelecimento de critérios de 

credenciamento e aceitação das propostas, especificação das exigências de habilitação, a 

estimativa de quantidades a serem adquiridas, o preço unitário máximo que a administração se 
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dispõe a pagar, as condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de pagamento e as 

penalidades a serem aplicadas por descumprimento das condições estabelecidas. 

Da análise da minuta do contrato vinculado ao instrumento convocatório 

apresentado, constatamos que esta observa os requisitos mínimos exigidos pelo art. 55 da Lei de 

Licitações, tendo em vista que contém todas as cláusulas pertinentes a esta contratação.  

Deve-se inferir, ainda, que a adjudicação por grupo ou lote não é, em princípio, 

irregular. A Administração, de acordo com sua capacidade de induzir à seleção, em cada caso 

concreto, da proposta mais vantajosa e suas necessidades administrativas e operacionais, deve 

sopesar e optar, motivadamente, acerca da quantidade de contratos decorrentes da licitação a 

serem gerenciados. 

Note-se, no entanto, que em situações dessa natureza, é preciso demonstrar as 

razões técnicas, logísticas, econômicas ou de outra natureza que tornam necessário promover a 

reunião, como medida capaz de propiciar contratações mais vantajosas, se comparada à 

adjudicação por item. 

Assim sendo, caso a Administração entenda estar demonstrada nos presentes 

autos diante do caso concreto a desvantagem de promover a adjudicação por item e evidenciadas 

razões que demonstrem ser o pregão por lote o critério que conduzirá a contratações 

economicamente mais vantajosas, sua adoção é possível, como inclusive elenca o Decreto 

Municipal nº48.804/2005 em seu art.5º. 

As justificativas para a utilização do menor preço por lote, inclusive, constam do 

Termo de Referência  

Merece menção o fato de que antes da fase externa da licitação, há que se fazer 

pesquisa de preço para obtenção de, no mínimo, três orçamentos de fornecedores distintos 

(Acórdão n.º 3026/2010-Plenário do Tribunal de Contas da União, TC-006.150/2004-8, rel. Min. 

Raimundo Carreiro, 10.11.2010), obrigação esta levada a efeito pela Secretaria Municipal de 

Coordenação Geral do Planejamento e Gestão (SEGEP). 

Observou-se, menção a Lei Municipal nº. 9.209-A, de 11 de maio de 2016 

(publicada no DOM de 07/06/16), que determina a proibição do Município em celebrar 

contratos com empresas que praticarem exploração de trabalho infantil e consigna que a 

proibição nela tratada deverá ser lançada nos editais de licitação e contratos, inclusive para fins de 

caracterização de justa causa para a ruptura contratual   
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Registro, ademais, que foi feita referência a Lei Municipal nº. 9420/2018 (D.O.M. 

de 28/12/18) que dispôs sobre a proibição de empresas condenadas em processos criminais de 

participarem de licitações ou celebrarem contratos administrativos de obras, serviços, compras, 

alienações e locações no Município de Belém 

De forma a prestar obediência ao Art.7º, §2º da Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, registro que não foi possível verificar nos autos a autorização da Presidência 

para a abertura do processo licitatório e nem a sua aprovação quanto ao Termo de Referência, e 

ainda da assinatura da Declaração do Ordenador de Despesas, omissões estas que devem ser, de 

plano, sanadas. Consigno que consta nos autos o Demonstrativo de Impacto Orçamentário e 

Financeiro, ou seja, há a previsão de recursos orçamentários que assegure o pagamento das 

obrigações decorrentes a serem executadas no exercício financeiro em curso.  

Ante o exposto, atentando-se para as considerações supra,, opina este Núcleo 

Setorial de Assuntos Jurídicos favoravelmente aos termos da minuta do edital e seus anexos, 

ressalvados os aspectos técnicos, econômicos e financeiros, porquanto próprios de juízo de 

mérito da Administração, e como tais, alheios às atribuições da Consultoria Jurídica do Município 

de Belém, sugerindo-se, por fim, que haja análise do processo pelo Controle Interno desta 

Fundação para verificação dos aspectos de conformidade antes do devido encaminhamento à 

SEGEP para prosseguimento da licitação. 

Em tempo, a minuta do contrato deve ser ajustada em seu objeto, posto 

que, no quadro de detalhamento, se refere a fornecimento de medicamento.  

É o parecer. 

À apreciação superior. 

Belém, 05 de junho de 2020. 

 

 

.  
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SEGEP 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
COORDENAÇÃO GERAL DO 
PLANEJAMENTO E GESTÃO 

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO - PMB 
 

Coordenadoria Geral de Licitação/PMB 
Av. Governador José Malcher, nº 2.110, Bairro: São Brás, CEP: 66060-230 – Belém/PA 

Fone: (91) 3202-9919, e-mail: cgl.pregoeiro2@gmail.com 

EDITAL 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2020 

Processo nº 2949/2020 
 

O MUNICÍPIO DE BELÉM, neste ato se fazendo representar pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
COORDENAÇÃO GERAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEGEP, por intermédio do Pregoeiro 
designado pelo Decreto Municipal n° 96.052/2020-PMB, de 01 de abril de 2020, publicado no D.O.M nº 
13.976, de 17 de abril de 2020, conforme autorização contida no art. 4º, §3º do Decreto Municipal nº 
75.004/13-PMB, bem como na Lei Municipal nº 9.403/18, torna público que, de ordem do Senhora  
Presidente da Fundação Papa João XXIII, para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação 
na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, no modo de 
disputa ABERTO, sob o regime de execução indireta EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, para 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
FUNERÁRIOS”, objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada pelo 
COVID-19 no Município de Belém, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, às disposições da Lei Federal nº 10.520/02, Lei 
nº 13.979/2020 e MPV 961/2020, Decretos Federais nº 10.024/19, e nº 8.538/15, Instruções Normativas nº 
05/2014 e nº 03/2018-SLTI/MPOG e suas alterações, Lei Municipal nº 9.209-A/16 e nº 9.403/18, Decretos 
Municipais nº 47.429/05, nº 48.804A/05, nº 49.191/05, nº 75.004/13, nº 80.456/14, nº 91.254/18, nº 
95.955/2020 e nº 91.255/18 e alterações posteriores, e extensivamente às disposições da Lei 
Complementar Federal nº 123/06 e suas alterações, aplicando-se, ao processo licitatório em epígrafe, 
subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93. 
 

O presente Pregão será realizado à distância em sessão pública, por meio de sistema promotor de 
comunicação pela internet, sendo conduzido pelo pregoeiro da entidade promotora da licitação, com apoio 
técnico e operacional da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, que atuará como provedor do sistema eletrônico. 
 

A sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das Propostas de Preços e início 
da etapa de lances no dia, hora e endereço eletrônico abaixo discriminado: 
 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 
Unidade Administrativa de Serviços Gerais (UASG): 925387 

 
ENVIO DA PROPOSTA: 

A partir da publicação deste Edital. 
 

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 
Data: 18/06/2020 às 09h00 (horário de Brasília/DF) 

 
Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública, observarão, 
obrigatoriamente, o horário de Brasília/DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na 
documentação relativa ao certame. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. A presente licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS”, objetivando fortalecer os 
procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 no Município de Belém, de 
acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
1.2.  O objeto desta contratação deverá observar rigorosamente as especificações técnicas constantes 
neste TR e no Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19, emitido 
pelo Ministério da Saúde, de modo a esclarecer a qualidade e a forma dos serviços a serem prestados. 

 
1.3.   O Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19,                             
emitido pelo Ministério da Saúde pode ser obtido pelo site a seguir, mas a contratada deverá obedecer 
sempre a versão mais atual emitida: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-
coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf. 
 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
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1.4. O Edital estará disponível no site: www.comprasgovernamentais.gov.br e site/portal da PMB: 
www.belem.pa.gov.br 

 
1.5. Havendo discordância entre as especificações deste objeto no Comprasnet e neste Edital, 
prevalecerão às constantes neste último. 
 
1.6. A adjudicação será por ITEM e o critério de julgamento será o MENOR PREÇO POR LOTE, 
observados os demais critérios de aceitabilidade definidos neste Edital. 
 
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. PODERÃO PARTICIPAR deste Pregão os licitantes que: 

2.1.1. Desempenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão e que estejam 
previamente cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no 
sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do sítio eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br 

2.1.2. Atendam às exigências constantes neste Edital e seus Anexos, em especial quanto à 
documentação requerida para sua habilitação; 

2.1.3. O cadastramento no SICAF deverá ser realizado através do procedimento do registro 
cadastral, o fornecedor interessado, ou quem o represente, deverá acessar o SICAF no Portal de 
Compras do Governo Federal, no sítio eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, por 
meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - 
Brasil. 

2.2. NÃO SERÁ ADMITIDA nesta licitação a participação de empresas: 

2.2.1. Empresa em processo de falência ou em recuperação judicial ou extrajudicial, salvo, nestes 
últimos casos (recuperação judicial ou extrajudicial), se cumpridas as demais exigências de 
qualificação econômico-financeira e a pessoa jurídica atenda aos requisitos mínimos estabelecidos 
pela legislação a que está sujeita, inclusive quanto à autorização judicial cabível; 

2.2.2. Estrangeiras que não funcionem no país; 

2.2.3. Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou 
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal; 

2.2.4. Empresa que esteja cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e/ou 
impedimento de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta da União, dos Estados 
do Distrito Federal e dos Municípios;  

2.2.5. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladas, coligadas ou subsidiária entre si, 
qualquer que seja sua forma de constituição; 

2.2.6. Que possuam entre seus dirigentes, gerentes, sócios detentores de mais de 10% (dez por 
cento) do capital social, responsáveis e técnicos que sejam administradores ou servidores do 
Município, na data da publicação do edital, na forma do art. 9°, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93. 

2.2.7. Que pratica ou foi autuada pelo Ministério do trabalho e Emprego – MTE por uso 
ilegal de mão-de-obra infantil, assim como toda a sua cadeia de fornecedores nos últimos 
05 (cinco) anos (Lei Municipal nº 9.209-A de 11 de maio de 2016). 

2.2.8. Empresas e os seus sócios ou proprietários condenados em processos criminais 
transitados em julgado por corrupção ativa, tráfico de influência, impedimento, perturbação ou 
fraude de concorrência, formação de quadrilha e outros crimes tipificados como ilícitos de 
malversação de recursos públicos (Lei Municipal nº 9.420 de dezembro de 2018). 

2.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o 
licitante às sanções previstas neste Edital. 
 
2.4. Não poderão participar da presente licitação, empresas que apresentem mais de uma Proposta. 
 
2.5. A licitante está obrigada a declarar, no sistema eletrônico, sua condição, ou não, de Microempresa 
– ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual – MEI. 
 
3. DO CREDENCIAMENTO 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.belem.pa.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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3.1. O credenciamento da licitante dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e de senha, 
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no site: www.compras 
governamentais.gov.br. O credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite 
a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
 
3.2. O credenciamento da licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins 
de habilitação. 
 
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 
ao Pregão Eletrônico. 
 
3.4. O uso de senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a 
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA, entidade promotora da licitação, responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
3.5. É de responsabilidade da licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-
los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à 
correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles que se tornem 
desatualizados.  
 
3.6. Em se tratando de Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP’ e 
Microempreendedor Individual – MEI, esta deverá informar, por ocasião do credenciamento, que detêm 
tal condição, segundo previsão do art. 13 do Decreto Federal nº 8.538/15, nos termos da Lei 
Complementar nº 123/06, e suas alterações, e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no 
capítulo V da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento acrescentar as expressões 
“Microempresa”, “Empresa de Pequeno Porte” ou “Microempreendedor Individual” ou suas 
respectivas abreviações, “ME”, “EPP” ou “MEI”, à sua firma ou denominação, conforme o caso. 
 
3.7. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 
sistema para imediato bloqueio de acesso. 
 
3.8. A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06 e 
suas alterações caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e das sanções previstas em lei e no item 22 deste Edital. 
 
4. DO ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
4.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao ato convocatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro PREFERENCIALMENTE em FORMATO DOC, em até 1 (um) dia útil anteriores à data fixada 
para abertura da sessão pública, EXCLUSIVAMENTE para o endereço eletrônico 
cgl.pregoeiro2@gmail.com, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre o questionamento no prazo de até 01 
(um) dia útil contados da data de recebimento do pedido de esclarecimento. 
 
4.2. Até 1 (um) dia útil antes da data fixada para abertura da sessão pública, na forma eletrônica, 
qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste pregão, mediante petição 
a ser enviada PREFERENCIALMENTE em FORMATO DOC, EXCLUSIVAMENTE para o endereço 
eletrônico cgl.pregoeiro2@gmail.com.  

4.2.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 01 (um) dia útil 
contados da data de recebimento do pedido de impugnação. 

4.2.2. Caso seja acolhida a impugnação contra o Edital, este será republicado na forma da lei e 
designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas. 

 
4.3. Tanto as respostas como os pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgados no portal 
www.comprasgovernamentais.gov.br, para ciência de todos os interessados. 
 

mailto:cgl.pregoeiro2@gmail.com
mailto:xxxxxxx@gmail.com
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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5. DO CADASTRAMENTO E ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO NO SISTEMA  
 
5.1. A participação no Pregão dar-se-á por meio de digitação da senha privativa da licitante e 
subsequente encaminhamento da PROPOSTA DE PREÇO com a descrição do objeto ofertado e preço, 
concomitantemente com os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos neste Edital, ocorrerá por meio 
de chave de acesso e senha, a partir da publicação/disponibilidade do Edital no portal 
www.comprasgovernamentais.gov.br às 08h00 do dia 10/06/2020, horário de Brasília/DF, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário estabelecido para abertura da sessão 
pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
 
5.2. O licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação exigidos no Edital, desde que 
constem no SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes no 
sistema. 
 
5.3. As Microempresas – ME’s, Empresas de Pequeno Porte – EPP’s e Microempreendedores 
Individuais – MEI’s deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição 
de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da Lei Complementar nº 123/06, exceto 
se as mesmas já estiverem sido contempladas no SICAF. 
 
5.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta, documentos de habilitação e lances. 
 
5.5. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
5.6. Como requisito para a participação no Pregão a licitante deverá manifestar, em campo próprio do 
sistema eletrônico, relativo às declarações abaixo, o pleno conhecimento e atendimento das exigências 
de habilitação, e ainda as previstas neste Edital, e que sua proposta está em conformidade com as 
exigências deste instrumento convocatório. 

5.6.1. Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 
conformidade com as exigências do instrumento convocatório; 

5.6.2. Declaração de Menor, de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos 
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do 
inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal; 

5.6.3. Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo de sua Habilitação; 

5.6.4. Declaração de Elaboração de Proposta Independente; 

5.6.5. Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado; 

5.6.6. Declaração de Acessibilidade; 

5.6.7. Declaração de Cota de Aprendizagem (quando couber). 
 
5.7. A PROPOSTA DE PREÇOS cadastrada no sistema comprasgovernamentais deverá conter: 

5.7.1. Especificação clara e detalhada do serviço ofertado, de acordo com o Anexo II deste 
Edital, sem referência às expressões “similar”, sendo vedadas descrições vagas, como “de 
acordo com o edital”, “modelo xx”, “conforme proposta a apresentar”, etc. 

5.7.2. O valor UNITÁRIO do ITEM que compõe o LOTE, em algarismo, expresso em moeda 
corrente nacional (R$), considerando as QUANTIDADES constantes no Anexo II do presente 
Edital. 

5.7.3. Todos os preços deverão ser expressos em Real (R$), com 02 (duas) casas decimais. 

5.7.4. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão substituir ou excluir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto desta licitação, sem 
conter alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um 
resultado, sob pena de desclassificação. 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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5.7.6. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importará a desclassificação da 
proposta. 

 
5.8. Do encaminhamento da PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA comprasgovernamentais 
deverá conter: 

5.8.1. Valores expressos, obrigatoriamente, em real; 

5.8.1.1. Valor UNITÁRIO e TOTAL dos ITENS que compõe o LOTE e valor TOTAL do LOTE 
em algarismo e por extenso da proposta. Os preços serão registrados com 02 (duas) casas 
decimais, incluído nos mesmos todos os custos diretos e indiretos de despesas, tais como: frete, 
taxas e impostos, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, transporte, 
inclusive desembaraço alfandegário e demais despesas decorrentes da execução do objeto 
licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título 
posteriormente. 

5.8.1.2. Os valores UNITÁRIOS dos ITENS que compõe o LOTE não poderão ser superiores 
aos constantes no Anexo II do Edital. 

5.8.1.3. Havendo divergência entre o valor unitário e total prevalecerá o unitário, e entre o 
expresso em algarismo e por extenso, o último. 

5.8.2. Especificação do serviço ofertado de forma clara e detalhada e ainda informação de: 
Validade dos produtos, não podendo ser inferior que 12 (doze) meses a contar da data de entrega 
no órgão solicitante; 

5.8.3. DADOS DO LICITANTE: Nome do representante legal da empresa, Razão Social, endereço 
completo com CEP, telefone, endereço eletrônico (e-mail), número do CNPJ, nome do banco, o 
código da agência e o número da conta-corrente e praça de pagamento; 

 
5.8.4. A realização dos serviços deverá ser de acordo com as normas de referência técnica da 
ANVISA e somente quando solicitado pela FUNPAPA, e de acordo com as condições de 
referências técnicas para o funcionamento de estabelecimentos funerários e congêneres da 
ANVISA,; 

 
5.8.5. O(s) REGISTRO(S) DE CERTIDAO (ÕES) DE ÓBITO refere-se a declaração feita em 
cartório oficial de registro civil da circunscrição local, lavrada à vista do atestado médico, se houver, 
ou em caso contrário mediante declaração de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado 
a morte; 

 
5.8.6. Na execução dos serviços funerários deverá ser garantida a disponibilização de VAN PARA 
ACOMPANHANTE, somente quando solicitado pela FUNPAPA, desde que obedecidas as 
formalidades e cautelas legais estabelecidas pela OMS e pelo MS, com motorista e dotado de todos 
os itens de segurança dispostos na Lei de Trânsito brasileira; 
 
5.8.7. Prazo de validade da Proposta de Preços: não inferior a 120 (cento e vinte) dias, 
contados da data de sua apresentação. 
 
5.8.8. Os serviços deverão ser prestados no prazo máximo de 04 (quatro horas) após o 
recebimento da nota de empenho e de acordo com a solicitação formal do órgão, a ser prestado na 
Região Metropolitana de Belém, para efetivar a prestação respectiva, quando então apresentará a 
nota fiscal correspondente que, depois de conferida e atestada, será paga em até 10 (dez) dias 
após sua apresentação.  
 
5.8.9. Deverá encaminhar as seguintes DECLARAÇÕES na PROPOSTA DE PREÇOS: 

             a) Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídos todos os custos e despesas 
diretas e indiretas, frete, taxas e impostos, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais e 
trabalhistas, transporte, inclusive desembaraço alfandegário e demais despesas decorrentes da 
execução do objeto licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer 
título posteriormente. 

             b) Declaração de que os valores ofertados na proposta serão fixos e irreajustáveis. 

5.9. Não será permitida a alteração da proposta, após sua apresentação. 
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5.10. Não será aceita imposição de valor mínimo para faturamento do pedido e de faturamento 
mínimo na proposta. 
 
5.11. O quantitativo indicado no Anexo II é meramente estimativo, não acarretando à FUNPAPA/PMB 
qualquer obrigação quanto à aquisição das quantidades máximas estabelecidas em cada item. 
 
5.12. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado e aceito pelo Pregoeiro. 
 
5.13. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste Edital e seus Anexos, 
sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o seu julgamento. 
 
5.14. As propostas poderão conter outros dados e informações que, a critério do licitante, sirvam para 
melhor documentar e esclarecer o fornecimento do objeto. 
 
5.15. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
5.16. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito fornecimento do objeto será interpretada 
como já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas. 
 
5.17. Não serão consideradas as propostas com alternativas, devendo os licitantes se limitar às 
especificações constantes no Anexo II. 
 
5.18. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da proponente, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
5.19. O Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores esclarecimentos sobre a composição 
dos preços propostos. 
 
5.20. Por ocasião do envio da proposta, a licitante enquadrada como Microempresa – ME, Empresa de 
Pequeno Porte – EPP’ e Microempreendedor Individual – MEI deverá declarar, em campo próprio do 
sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, para fazer 
jus aos benefícios previstos na referida lei. 
 
5.21. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento 
da proposta. 
 
5.22. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio 
de lances.  
 
6. DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 
 
6.1. A partir das 09h00 (horário de Brasília/DF) do dia 18/06/2020 terá início a sessão pública do 
Pregão Eletrônico nº 93/2020, com a abertura e julgamento das Propostas de Preços recebidas, as quais 
devem estar em perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas neste Edital e seus 
Anexos. 
 
6.2. Incumbirá aos licitantes o acompanhamento das operações no sistema eletrônico durante a Sessão 
Pública do Pregão e a responsabilidade, pelos ônus decorrentes da perda de negócios pela inobservância 
das mensagens emitidas pelo sistema ou em razão de desconexão. 
 
6.3. Os licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem excluídos 
do certame pelo Pregoeiro. 
 
6.4. A comunicação entre o pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens (via chat), 
em campo próprio do sistema eletrônico. 
 
6.5. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que contenham vícios 
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas ou estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Edital e seus Anexos. 
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6.6. Será DESCLASSIFICADA e não participará da fase de lances a proposta que: 

6.6.1. Não atenda as especificações mínimas exigidas no edital, ou com expressões vagas que 
não definam o objeto, tais como: “conforme o edital”, “modelo xx”, “conforme proposta a ser 
enviada”, etc. 

6.6.2. Esteja identificada pelo licitante. 

6.6.3. Não atenda aos termos deste Edital e seus Anexos. 

6.6.4. Contenha preços incompatíveis com os praticados no mercado, com os custos estimados 
para a execução do objeto desta licitação e com as disponibilidades orçamentárias da FUNPAPA. 

6.6.5. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.6.6. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.7. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, e somente estas 
participarão da fase de lance. 

 
7. DA FASE DE LANCES  
 
7.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horário de 
registro e valor. 
 
7.2. Os lances serão ofertados por ITEM e o critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR 
LOTE. 
 
7.3. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva 
e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 
 
7.4. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão pública e as regras estabelecidas no Edital. 

7.4.1. O licitante poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado, ainda que superior ao 
menor registrado no sistema, objetivando uma melhor posição na ordem de classificação dos lances. 
Assim, caso o primeiro venha a ser inabilitado será chamado o licitante na imediata ordem de 
classificação dos lances (2º melhor lance). 

 
7.5. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado no 
sistema. 

 
7.6. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de: 

 
➢ R$ 10.000,01 até R$ 100.000,00 = R$ 100,00 (cem reais) 
➢ R$ 100.000,01 até R$ 1.000.000,00 = R$ 1.000,00 (mil reais) 

 
7.7. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 
 
7.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
 
7.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos 
do período de duração da sessão pública.  
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7.10. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários.  
 
7.11. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-
se-á automaticamente.  
 
7.12. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 
lances, em prol da consecução do melhor preço.  
 
7.13. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de 
Gestão do Ministério da Economia. 

7.13.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.  
 
7.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
melhor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedado a identificação do 
detentor do lance. 

7.14.1. Lances considerados inexequíveis serão excluídos do sistema pelo Pregoeiro, que alertará 
os licitantes quanto à necessidade de cumprimento das obrigações previstas no Edital e seus 
Anexos e a possibilidade de aplicação de sanções administrativas. 

 
7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 

 
7.16. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances. 

7.16.1. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo 
dos atos realizados. 

7.16.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública 
será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas após comunicação 
do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sitio eletrônico utilizado para divulgação. 

 
7.17. Caso não se realize lance, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o 
valor estimado para a contratação. 
 
7.18. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico (via chat), contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preço, observado o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 

7.18.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

 
7.19. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
 
Das Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedor Individual – MEI 
 
7.20. Após a fase de lances, será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação 
para as Microempresas – ME’s, Empresas de Pequeno Porte – EPP’s e Microempreendedores 
Individuais – MEI’s. 

7.20.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME’s, 
EPP’s e MEI’s sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 

 
7.21. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

7.21.1. A ME, EPP ou MEI melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior 
àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado; 
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7.21.2. Não ocorrendo à contratação de ME, EPP ou MEI, na forma do subitem anterior, serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 8.4.1 na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 
7.22. Na hipótese do não uso do direito de preferência, o objeto licitado será adjudicado em favor da 
proposta originalmente vencedora do certame. 
 
8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
8.1. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por 
meio do SICAF através da internet (on-line), nos documentos por ela abrangidos em relação à 
habilitação jurídica; à regularidade fiscal e trabalhista; à qualificação econômica e financeira; e 
habilitação técnica, conforme disposto na Instrução Normativa nº 03/2018-SLTI/MPOG. 

8.1.1. Os documentos apresentados digitalmente no registro cadastral são de responsabilidade do 
interessado, que responderá nos termos da legislação civil, penal e administrativa por eventuais 
inconsistências ou fraudes. 

8.1.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes no SICAF para que 
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com 
apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

8.1.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em 
encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto Federal nº 10.024/19.  

8.1.4. Os documentos cadastrados no SICAF não precisam ser encaminhados através do sistema 
comprasgovernamentais. 

8.1.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
convocado a encaminhá-los, em formato digital, no prazo de até 02 (duas) horas, a partir da 
solicitação do pregoeiro exclusivamente através do módulo de convocação de anexos do 
sistema comprasgovernamentais, sob pena de inabilitação. 

8.1.6. Os documentos digitalizados enviados pelo interessado terão valor de cópia simples. 

8.1.7. Será assegurado ao licitante cadastrado e habilitado no SICAF o direito de apresentar por 
meio eletrônico, exclusivamente através do módulo de convocação de anexos do sistema 
comprasgovernamentais a documentação atualizada e regularizada, caso esteja com algum 
documento vencido, observado o prazo estabelecido pelo Pregoeiro, conforme previsto no inciso 
XIV do Art.12 do Decreto nº 47.429/05, devendo posteriormente providenciar a atualização do 
cadastro no SICAF. 

8.1.8. Na hipótese de falha no SICAF ou nos sítios oficiais, que impossibilite a confirmação da 
habilitação mencionada no item 8.1, o Pregoeiro assinalará prazo para que o licitante faça a 
apresentação da documentação necessária por meio eletrônico, exclusivamente através do módulo 
de convocação de anexos do sistema comprasgovernamentais. 

8.1.9. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das Microempresas – ME’s, 
Empresas de Pequeno Porte – EPP’s e Microempreendedores Individuais – MEI’s, somente 
será exigida para efeito de assinatura do Contrato, observado o disposto nos §1° e §2° do art. 
43 da Lei Complementar nº 123/06. 

 
8.2. As Microempresas – ME’s, Empresas de Pequeno Porte – EPP’s e Microempreendedores 
Individuais – MEI’s deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

8.2.1. Na hipótese acima descrita, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
fiscal e trabalhista das Microempresas – ME’s, Empresas de Pequeno Porte – EPP’s e 
Microempreendedores Individuais – MEI’s, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização 
da documentação. 

8.2.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 
na decadência do direito das Microempresas – ME’s, Empresas de Pequeno Porte – EPP’s e 
Microempreendedores Individuais – MEI’s vencedora à contratação, sem prejuízo das sanções 
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previstas no art. 49, incisos e §§1º e 2º do Decreto Federal n° 10.024/19, combinado com o art. 81 
da Lei Federal nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, conforme a contrato de Preços, ou revogar a licitação. 

8.2.3. A empresa que DECLARAR falsamente se tratar de Microempresa – ME, Empresa de 
Pequeno Porte – EPP, Microempreendedor Individual – MEI ou Sociedade Cooperativa para 
valer-se do tratamento diferenciado concedido pela Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações 
incorrerá no crime de falsidade ideológica e estará sujeita às penas previstas no art. 299 do Código 
Penal, sem prejuízo das demais penalidades cíveis e administrativas cabíveis. 

 
8.3. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará as seguintes 
DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO do licitante, observado o disposto neste Edital: 

8.3.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  

8.3.1.1. SICAF; 

8.3.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 
abrange o cadastro no CNJ, do CEIS, do próprio TCU e o Cadastro Nacional de Empresas 
Punidas - CNEP do Portal da Transparência (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/); 

8.3.1.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei Federal n° 8.429/92, que prevê, dentre as 
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição 
de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário: 

a) Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.  

b) A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros.  

c) O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.  

8.3.1.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 
de condição de participação; 

8.3.1.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

8.3.2. Ressalvado o disposto no item 8.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação, no caso dos 
mesmos não estarem inseridos no SICAF.  

 
8.3.3. A autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá 
dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, 
ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, do licitante com menor 
proposta de preços, respeitada a ordem de classificação das propostas, ressalvada a 
exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social por meio 
da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União. 
 

8.3.3.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Cópia do Ato Constitutivo (no caso de empresário individual) ou Contrato Social ou 
Estatuto Social consolidado e/ou suas alterações posteriores, de modo a verificar se o objeto 
social do licitante é compatível com o objeto da licitação; 

b) Inscrição do Ato Constitutivo no órgão competente acompanhada, no caso de sociedades 
civis, de prova da diretoria em exercício; 

https://certidoes-apf.apps.tcu/
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c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 

8.3.3.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), vigente na data 
prevista para abertura da licitação; 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive quanto às contribuições 
Sociais, representada pela Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais 
e à Dívida Ativa da União; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal do domicílio ou sede 
do licitante; 

c.1) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estadual ou municipal, relacionados 
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração do órgão competente 
do seu domicilio ou sede, ou outro equivalente, na forma da lei. 

d) Prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF – Certificado de 
Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, instituída pela Lei Federal nº 
12.440/11, podendo ser retirada através do site: www.tst.jus.br/certidao, para comprovar a 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho do licitante/fornecedor, 
quando não houver indicação no SICAF; 

f) Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas – CNIT, decorrentes de autuações, instituída 
pela Lei Municipal nº 9.209-A/16, por uso ilegal de mão-de-obra infantil, assim como toda 
sua cadeia de fornecedores. Podendo ser retirada através do link: 
http://consultacpmr.mte.gov.br/ConsultaCPMR/, para comprovar não terem sido autuadas 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego e outro órgão responsável. 

 
8.3.3.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), do exercício 
social já exigível e apresentados na forma da lei, conforme disposto no art. 1.078, Código 
Civil, podendo ainda, considerando o que dispõe o Art. 6º da Medida Provisória nº 931/2020, ser 
apresentado o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado (DRE) do Exercício anterior. 

b) Não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 
porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do 
Decreto nº 8.538, de 2015); 

b.1) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação 
de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 
sociedade; 

b.2) Devem constar a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício 
anterior (análise comparativa da situação financeira); 

b.3) Comprobatório da boa situação financeira, comprovada através da aferição dos índices: 
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG). Todos os índices obtidos 
deverão ser maiores que 1,00 ou, Patrimônio Líquido de, no mínimo, 10% (dez por cento) 
do valor a ser contratado, caso os índices forem menores ou igual a 1,00, aplicando as 
seguintes fórmulas: 

         Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG = --------------------------------------------------------------- 

        Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

          Ativo Total 
SG = --------------------------------------------------------------- 

        Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

         Ativo Circulante 
LC = ------------------------- 
        Passivo Circulante 
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b.6) Com relação ao Balanço Patrimonial deverá, ainda, a licitante observar o seguinte: 

⮚ As empresas obrigadas ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) devem 
apresentar suas demonstrações contábeis por esse sistema, acompanhadas das Notas 
Explicativas e do Recibo de Entrega à Secretaria da Receita Federal; 

⮚ Empresas OPTANTES pelo regime de tributação do Simples Nacional devem 
apresentar o Comprovante da Opção, obtido através do site da Secretaria da Receita 
Federal, http://www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional 

⮚ Empresas constituídas há menos de 01 (um) ano deverão apresentar cópia do livro 
diário, contendo o balanço de abertura, registrado na Junta Comercial ou órgão 
equivalente. 

⮚ As sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedades anônimas), deverão 
apresentar o Balanço Patrimonial em conformidade com a referida Lei, e, estando sujeitas 
à Escrituração Digital Eletrônica (ECD), também ficarão sujeitas à apresentação das 
informações extraídas do SPED Contábil. 

 
8.3.3.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Atestado de Capacidade Técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, comprovando que a empresa licitante desempenhou ou desempenha atividade 
pertinente e compatível em características ao objeto da licitação, deverá estar emitido em 
nome e com o CNPJ/MF da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante; 

 
b) Licença de Funcionamento (Alvará Sanitário) atualizada, ou cadastramento definitivo 
emitidos por órgão da Vigilância Sanitária local; 

 
8.4. A eventual ausência de documentos exigidos na fase de habilitação, emitidos por órgãos e/ou 
entidades emissores de certidões, poderá ser suprida pelo Pregoeiro através de consulta online. 
 
8.5. Os documentos relacionados deverão estar emitidos em papéis timbrados dos Órgãos ou 
Empresas que as expediram. 
 
8.6. Quando a proposta de preços e as declarações exigidas neste Edital forem assinadas por um 
preposto da empresa que não seja seu sócio administrador ou proprietário, o licitante também deverá 
enviar exclusivamente através do sistema comprasnet, instrumento público ou particular de 
procuração ou documento equivalente, com firma reconhecida, com poderes especiais para 
responder, formular ofertas e lances de preços, recorrer e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, em nome do proponente. 
 
8.7. O prazo para o envio de documentos de habilitação complementares através do sistema 
comprasnet poderá ser prorrogado a critério do Pregoeiro, desde que devidamente fundamentado 
objetivando sempre a maior competitividade e melhores preços para Administração. 
 
8.8. A NÃO apresentação dos documentos acima referenciados nos prazos estabelecidos implicará na 
inabilitação do licitante. 
 
8.9. O documento de confirmação no SICAF será anexado pelo Pregoeiro, à documentação original ou 
cópias autenticadas do licitante com proposta aceita no sistema Comprasnet. 
 
8.10. Os documentos mencionados neste Capítulo deverão referir-se exclusivamente ao 
estabelecimento da licitante, vigentes à época da abertura da licitação, podendo ser apresentados em 
original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, ou por cópias não 
autenticadas, desde que sejam exibidos os originais para a conferência pelo Pregoeiro, ou por publicação 
em órgão de imprensa oficial. A verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões 
constitui meio legal de prova. 
 
8.11. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para habilitação deverão estar em nome 
do licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e o respectivo endereço. 
 

http://www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional
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8.12. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
8.13. Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por tradutor juramentado e também 
devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 
 
8.14. Os documentos relacionados à HABILITAÇÃO exigidos neste Edital deverão ser inseridos pelo 
licitante no SICAF. 
 
9. DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
9.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços de acordo com as exigências contidas 
no Edital, pelo critério do MENOR PREÇO POR LOTE, podendo encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja 
obtido preço melhor, bem assim, decidir sobre sua aceitação. 
 
9.2. O Pregoeiro poderá solicitar manifestação da Área Técnica, da Assessoria Jurídica ou de outros 
setores pertencentes ao quadro de pessoal da FUNPAPA/PMB, dos demais órgãos da Administração 
Municipal, ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 
 
9.3. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação 
do licitante conforme disposições do edital, ficando passiva de desclassificação a proposta acima dos 
valores estimados. 

 
9.4. No caso da proposta ou o lance de menor valor não ser aceitável, ou se o licitante desatender às 
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

9.4.1. Ocorrendo a situação a que se refere o item 9.3, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante 
para que seja obtido preço melhor, observado o critério de julgamento e o valor estimado para 
contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital, e/ou envio 
da proposta vencedora de preços atualizada e assinada pelo representante legal do licitante ou por 
seu procurador com poderes para o ato. 

9.4.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes, sendo obrigatório envio de resposta pelos participantes do certame, quando 
encaminhada via chat, no prazo de até 05 (cinco) minutos, qualquer pedido de informação ou 
solicitação feita pelo pregoeiro. 

9.4.3. A inobservância do disposto no item anterior acarretará a recusa da proposta do licitante, 
somente para as negociações com valores acima do estimado/referência. 

 
9.5. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro analisará os 
documentos de habilitação. 
 
9.6. Conforme art. 17, inciso VI do Decreto Federal nº 10.024/19, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes a eficácia para 
fins de classificação e habilitação. 
 
10. DA OPÇÃO DO LOTE 

 
10.1. Não será admitido, como regra, que a mesma empresa seja contratada para mais de um lote, a fim 
de preservar o parcelamento do objeto e o atendimento simultâneo da demanda, conforme a necessidade 
e dinâmica dos serviços. 

 
10.1.1. Será admitida a contratação de dois ou mais lotes para uma mesma empresa somente se: 
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10.1.2.  Não existirem quantidade suficiente de propostas de empresas interessadas para 
contemplação dos lotes a participantes diferentes; 

 
10.1.3.  Existindo quantidade suficiente de propostas, as participantes desistam de suas propostas, 
de modo que não possa haver contemplação de um lote por empresa; 

 
10.1.4. No momento de negociação de preços, as participantes que apresentarem propostas com 
valores acima dos preços de serviços (unitários e/ou global) da menor proposta não aceitarem 
reduzir seus valores de modo a garantir a homogeneidade de preços pelos serviços a serem 
contratados, compatíveis com a pesquisa de mercado, hipótese em que somente uma ou duas 
empresas poderão ser contempladas com dois ou mais lotes, sendo que a mesma empresa deverá 
cotar os mesmos preços unitários para todos os lotes, caso opte pela participação na totalidade dos 
serviços contemplados no termo de referência. 

 
10.2. Caso, excepcionalmente, a CONTRATANTE necessite contemplar dois ou mais lotes para 
uma mesma empresa, esta emitirá declaração que possui estrutura e empregados suficientes para 
prestar a quantidade total de serviços dos lotes de modo a garantir a continuidade do serviço 
funerário essencial neste momento de combate à Pandemia. 
 
11. DA FORMULAÇÃO E ENVIO DA PROPOSTA AJUSTADA NO SISTEMA 
 
11.1. Encerrada as etapas de lances e negociação da sessão pública, o Pregoeiro convocará através 
do canal de comunicação eletrônica (chat), o licitante que apresentar o menor preço para envio da 
PROPOSTA DE PREÇOS atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu 
procurador com poderes para o ato, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, em até 02 (DUAS) HORAS 
ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação 
de Anexos do Sistema Comprasgovernamentais, com as informações constantes no item 5.8 e 
subitens deste Edital.ccc 

 
12. DO ENVIO DA PROPOSTA VENCEDORA E DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL 

 
12.1. A PROPOSTA DE PREÇOS e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO remetidos por meio eletrônico 
do sistema comprasnet, deverão ser encaminhados por uma das seguintes formas: em original ou por 
cópia autenticada ou cópia simples (desde que sejam apresentados os originais para a conferência), no 
prazo de 1 (um) dia útil, contado a partir da solicitação do pregoeiro, para Comissão Permanente de 
Licitação/PMB, no seguinte endereço: Av. Governador José Malcher, nº 2110, Bairro: São Brás 
(perímetro: entre Trav. 3 de Maio e Trav. 9 de Janeiro) - CEP: 66.060-230 - Belém/PA CNPJ: 
14.700.173/0001-27. 

 
12.2. A Proposta de Preços e documentos que necessitem de assinatura poderão ser encaminhados 
devidamente assinados por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira - ICP - Brasil. 

 
12.3. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser 
apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 
 
12.4. Não serão permitidas emendas, rasuras, ressalvas, adendos, alterações, acréscimos, substituições 
ou entrelinhas a documentação ou a propostas, exceto a promoção de diligências que o Pregoeiro 
entender necessárias, bem como a autenticação de documentos pelo Pregoeiro, destinada a esclarecer 
ou a complementar a instrução do processo licitatório ou para instrução de eventuais recursos interpostos. 
 
12.5. Será DECLARADO vencedor o licitante que apresentar o menor preço, com proposta aceita e 
estiver regularmente habilitado, após o RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA dos documentos originais ou 
cópias autenticadas de PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
13. DO RECURSO  
 
13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e 
motivada, em campo próprio do sistema, no prazo de 20 (vinte) minutos, manifestar sua intenção de 
recorrer, no momento indicado pelo Pregoeiro. 
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13.1.1. Constatada pelo Pregoeiro a admissibilidade da intenção do recurso, será concedido ao 
recorrente o prazo de 01 (um) dia, para apresentar as razões de recurso, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem as contrarrazões em igual prazo, 
que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

 
13.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, no prazo 
fixado pelo Pregoeiro, nos termos do caput, importará a decadência desse direito, ficando o Pregoeiro 
autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 
 
13.3. A decisão do pregoeiro deverá ser motivada e submetida à apreciação da autoridade responsável 
pela licitação. 
 
13.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
 
13.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
13.6. A sessão pública do pregão só será concluída depois de declarado o vencedor do certame e 
encerrado o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso, cabendo aos licitantes 
permanecer conectados ao sistema até o final desta etapa. 
 
13.7. Após o julgamento dos recursos e das contrarrazões, e constatada a regularidade dos atos 
praticados, será adjudicado o objeto do certame ao licitante declarado vencedor, estando o resultado final 
da licitação sujeito à homologação pela Autoridade Superior competente, que irá analisar a conveniência 
e oportunidade da contratação e a legalidade dos atos praticados. 
 
14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
14.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que não 
houver recurso. 
 
14.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser 
realizada depois da adjudicação do objeto à proponente vencedora pelo pregoeiro, ou, quando houver 
recurso, pela própria autoridade competente. 
 
14.3. Quando a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a 
contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos licitantes quantos forem 
necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora. 
 
15. DO CONTRATO E NOTA DE EMPENHO 
 
15.1. O presente Edital fará parte integrante e inseparável do Contrato a ser firmado com a licitante 
vencedora, conforme Anexo IV. 
 
15.2. Após homologada a licitação, a CONTRATANTE convocará a licitante vencedora, durante a 
assinatura do instrumento contratual ou instrumento equivalente juntamente com a Nota de 
Empenho, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções constantes neste edital e do previsto no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 

15.2.1. Previamente à emissão de Nota de Empenho, à contratação e a cada pagamento, a 
CONTRATANTE deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária 
de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder 
Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

15.2.2. Na ocasião da assinatura do CONTRATO, a licitante vencedora deverá dispor de 
“CERTIFICAÇÃO DIGITAL”, nos termos da resolução n° 11.536/2014-TCM. 

 
15.3. É facultado à Administração, quando o convocado não apresentar situação regular no ato da 
contratação ou se recusar-se a assinar/retirar o referido documento, no prazo e condições estabelecidas, 
chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, 
nas condições de sua(s) proposta(s), ou conforme negociação, podendo ainda, revogar a licitação 
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 
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15.4. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato ou retirar o instrumento 
equivalente com a Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE, caracterizará 
o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 
 
15.5. As formas de pagamento, recebimento, obrigações das partes, penalidades contratuais e demais 
condições estabelecidas para o ajuste estão discriminadas na Minuta de Contrato, parte integrante deste 
Edital. 
 
15.6. Os contratos terão suas vigências de até 6 (seis) meses e poderão ser prorrogados por períodos 
sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência. 
 
15.7. O prazo para recebimento da Nota de Empenho poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Administração. 
 
15.8. A emissão da Nota de Empenho está condicionada à verificação da regularidade da habilitação 
parcial do licitante vencedor no SICAF. 
 
15.9. É facultado ao Pregoeiro, quando o convocado não receber a Nota de Empenho, no prazo e nas 
condições estabelecidas, convocar outro licitante, obedecida a ordem de classificação, para assiná-lo, 
após negociação, aceitação da proposta e comprovação dos requisitos. 
 
16. DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 
16.1. Nos termos do art. 58, inciso III combinado com o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, será 
designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos itens, anotando em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização 
de falhas ou defeitos observados;  
 
16.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou 
vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de 
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 8.666, de 1993; 
 
16.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
 
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - FUNPAPA/PMB 
 
São obrigações da FUNPAPA/PMB: 
 
17.1. Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das 
condições estabelecidas; 
 
17.2. Rejeitar os serviços cujas especificações não atendam aos requisitos mínimos constantes neste 
TR; 
 
17.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio da comissão ou gestor, designado 
para este fim, de acordo com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
17.4. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega 
dos itens e emissão dos Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo; 
 
17.5. Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação de cada um dos itens que compõem o 
objeto deste termo a serem recebidos; 
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17.6. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes de cada 
um dos itens que compõem o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias; 
 
17.7. Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para ajustes e/ou substituições 
dos objetos que compõem o objeto deste termo. 
 
18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
São obrigações da CONTRATADA: 
 
18.1. Fornecer o objeto de acordo com os parâmetros estabelecidos neste TR, atendidos os requisitos e 
observadas às normas constantes deste instrumento; 
 
18.2.  Colocar à disposição da FUNPAPA/PMB, os meios necessários à comprovação da qualidade dos 
itens, permitindo a verificação das especificações em conformidade com o descrito no anexo; 
 
18.3.  Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e 
municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo; 
 
18.4.  Responsabilizar-se pela(s) garantia(s) do(s) serviços (s), objetos da licitação, dentro dos padrões 
de certificação de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em 
vigor; 
 
18.5.  Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 
assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos; 
 
18.6.  Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto adquirido pelo contratante, 
sem prévia autorização; 
 
18.7.  Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela FUNPAPA/PMB, ou pelo órgão 
participante, durante a vigência do contrato; 
 
18.8.  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
18.9. Aceitar os acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até 50% (cinquenta por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato, consoante disposto na Lei n° 13.979/2020. 

 
18.10. Fornecimento de mão de obra adequada para prestação dos serviços, devendo utilizar uniformes 
e estar com os respectivos crachás de identificação, em local visível, no ato da prestação do serviço; 
 
18.11. Providenciar para que os empregados da CONTRATADA ao prestar o serviço portem-se de modo 
adequado e tratem com respeito e urbanidade todas as pessoas a quem por ventura precisem se dirigir; 
 
18.12. A licitante CONTRATADA utilizará de pessoal devidamente habilitado para execução dos serviços, 
sendo por sua conta todas as despesas que incidam, direta ou indiretamente no pagamento de pessoal; 
 
18.13. A Empresa se responsabilizará pelos danos causados por seus empregados ao patrimônio da 
CONTRATANTE ou de terceiros, ainda que involuntariamente, devendo ser adotadas as providências 
necessárias, colimando o ressarcimento dos danos em prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, 
a contar da comunicação por escrito efetuada por esta Fundação.  
 
18.14. O objeto desta contratação deverá observar rigorosamente as especificações técnicas constantes 
neste TR e no Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19, emitido 
pelo Ministério da Saúde, de modo a esclarecer a qualidade e a forma dos serviços a serem prestados. 

 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf


SEGEP 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
COORDENAÇÃO GERAL DO 
PLANEJAMENTO E GESTÃO 

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO - PMB 
 

Coordenadoria Geral de Licitação/PMB 
Av. Governador José Malcher, nº 2.110, Bairro: São Brás, CEP: 66060-230 – Belém/PA 

Fone: (91) 3202-9919, e-mail: cgl.pregoeiro2@gmail.com 

18.14.1. O Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19, emitido 
pelo Ministério da Saúde pode ser obtido pelo site a seguir, mas a contratada deverá obedecer 
sempre a versão mais atual emitida: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-
corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf. 

18.15. A realização dos serviços deverá ser de acordo com as normas de referência técnica da ANVISA 
e somente quando solicitado pela FUNPAPA, e de acordo com as condições de referências técnicas 
para o funcionamento de estabelecimentos funerários e congêneres da ANVISA,; 
 
18.16. O(s) REGISTRO(S) DE CERTIDAO (ÕES) DE ÓBITO refere-se a declaração feita em cartório 
oficial de registro civil da circunscrição local, lavrada à vista do atestado médico, se houver, ou em caso 
contrário mediante declaração de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado a morte; 
 
18.17. Na execução dos serviços funerários deverá ser garantida a disponibilização de VAN PARA 
ACOMPANHANTE, somente quando solicitado pela FUNPAPA, desde que obedecidas as 
formalidades e cautelas legais estabelecidas pela OMS e pelo MS, com motorista e dotado de todos os 
itens de segurança dispostos na Lei de Trânsito brasileira; 
 
19. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
19.1. O recebimento, o local e o prazo de entrega deverão ocorrer de acordo com o contido no Termo 
de Referência – Anexo I deste Edital. 
 
19.2. A critério do CONTRATANTE poderá ser modificado o local de entrega, para outro endereço no 
Município de Belém, sem qualquer tipo de ônus adicionais. 
 
19.3. O recebimento e a aceitação dos objetos estarão condicionados à observância de suas descrições 
técnicas, cabendo à verificação e avaliação, sendo atestados, mediante avaliação técnica favorável pelo 
responsável técnico da FUNPAPA. 
 
19.4. Apresentar o produto com a embalagem em perfeito estado, nas condições de temperatura exigidas 
no rótulo, sendo que todos os dados devem estar em língua portuguesa, separados por lotes e prazos de 
validade, com seus respectivos quantitativos impressos na Nota Fiscal. 
 
19.5. Não serão aceitos objetos diferentes dos especificados no Anexo II, fora dos prazos mínimos 
estipulados, em mau estado de conservação, de qualidade inferior, com a embalagem danificada ou com 
os lacres de segurança (para aquele(s) objetos (s) que houver) rompidos. 
 
19.6. O objeto desta licitação será recebido por servidor designado ou comissão, na forma do art. 15, 
§8º, da Lei Federal nº 8.666/93, nos prazos e nos termos estabelecidos no referido Termo de Referência 
– Anexo I, sendo atestados, mediante termo circunstanciado, e serão recebidos: 

a) Provisoriamente: no ato da entrega, para posterior verificação da conformidade do objeto, com 
as especificações contidas no Anexo II, mediante a emissão do Termo de Recebimento Provisório; 

b) Definitivamente: no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da assinatura 
do Termo de Recebimento Provisório e após a verificação de sua compatibilidade com as 
especificações do objeto desta licitação, mediante a emissão de Termo de Recebimento Definitivo 
assinado pelas partes. 

 
19.7. O recebimento definitivo não exclui as responsabilidades civil e penal da ADJUDICATÁRIA. 
 
19.8. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer serviço que não esteja de 
acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente de boa qualidade, bem como 
determinar prazo para substituição do serviço eventualmente fora de especificação. 
 
19.9. Caso, durante o prazo de garantia, seja constatado quaisquer defeitos ou divergências nas 
características dos serviços, o Contratante, comunicará o fato, por escrito, ao Fornecedor, sendo de até 
48 (quarenta e oito) horas o prazo para correção dos defeitos e/ou troca dos serviços, contadas a 
partir da solicitação efetuada, sem qualquer ônus à Administração Pública.  
 
20. DO PAGAMENTO 
 
20.1. O preço ajustado será total, fixo e definitivo, expresso em moeda corrente do país. 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
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20.2. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias subsequentes à entrega definitiva dos itens, 
mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor competente, 
após conferência das quantidades e da qualidade do mesmo. 
 
20.3. O pagamento poderá ser antecipado, mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal), bem 
como comprovação da execução de parte ou etapa do objeto ora contratado, nos termos do que 
dispõe o art. 1º, inciso II da Medida Provisória nº. 961, de 6 de maio de 2020 e o art. 15 da Lei nº 
8.666/93. 
 
20.4. O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, por meio de ordem bancária junto à 
agência bancária indicada na declaração fornecida pelo licitante, contados do recebimento definitivo dos 
serviços e mediante a apresentação dos documentos fiscais legalmente exigíveis e devidamente 
atestados pelo servidor/Comissão de Recebimento. 
 
20.5. Será procedida consulta “On-Line” junto ao SICAF antes de cada pagamento a ser efetuado a 
CONTRATADA, para verificação das condições exigidas na contratação, cujos resultados serão 
impressos e juntados aos autos do processo próprio. Caso fique constatado o vencimento das guias de 
recolhimento do FGTS e da Previdência Social, a CONTRATADA deverá apresentar, no prazo constado 
na solicitação feita pela Administração, a sua regularização. 
 
20.6. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. 
(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. 
 
20.7. No caso de eventual atraso de pagamento por culpa comprovada da CONTRATANTE, o valor 
devido deverá ser acrescido de multa de atualização monetária financeira, apurados entre a data de 
vencimento da Nota Fiscal e a do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados a taxa 
de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

 
I = (TX / 100) / 365 
EM = I x N x VP 
Onde: 
I = Índice de Atualização Financeira 
TX = Percentual da Taxa de Juros de Mora Anual – 6% / Ano 
VP = Valor da Parcela em atraso 
EM = Encargos Moratórios 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento 
 

20.8. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na 
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA, em favor da CONTRATADA. Caso esse valor seja superior 
ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se 
necessário. 
 
20.9. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal/fatura, por culpa da 
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias reiniciar-se-á a contar da respectiva reapresentação. 
 
21. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
21.1 As despesas decorrentes da execução dos serviços a serem contratados correrão à conta de 
recursos específicos consignados no Orçamento Municipal deste exercício, na seguinte dotação:  
 

Elemento de Despesa: 33903900 
Fonte: 1001010007 
Sub ação: 001 
Tarefa: 018 
Atividade: 2012 

 
22. DAS SANÇÕES APLICAVEIS AO LICITANTE 
 
22.1. O licitante que causar o retardamento do andamento do certame, não mantiver a proposta, desistir 
do lance ofertado, fraudar de qualquer forma o procedimento desta licitação, ou o vencedor que, 



SEGEP 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
COORDENAÇÃO GERAL DO 
PLANEJAMENTO E GESTÃO 

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO - PMB 
 

Coordenadoria Geral de Licitação/PMB 
Av. Governador José Malcher, nº 2.110, Bairro: São Brás, CEP: 66060-230 – Belém/PA 

Fone: (91) 3202-9919, e-mail: cgl.pregoeiro2@gmail.com 

convocado dentro do prazo de validade da proposta, deixar de entregar documentação exigida no Edital, 
apresentar documentação falsa, não assinar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou frustrar a 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 
ficará sujeito às seguintes penalidades, segundo a extensão da falta cometida, em observância ao direito 
à prévia defesa: 
 

Ocorrência Penalidades que poderão ser aplicadas 

Não assinar a Ata ou Contrato, ou não 
retirar a Nota de Empenho, quando 
convocada dentro do prazo de validade 
de sua proposta. 

1. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo 
período de 2 (dois) anos, e/ou,  
2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor registrado na 
Ata/Contrato, a juízo da Administração. 

Entregar o objeto fora do prazo 
estabelecido. 

3. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada 
sobre o valor do serviço não fornecido, limitada a 20 (vinte) 
dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, 
poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. 

Não efetuar a troca do objeto, quando 
notificado. 

4. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo 
período de 1 (um) ano, e/ou,  
5. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota 
de empenho.  

Substituir o objeto fora do prazo 
estabelecido. 

6. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada 
sobre o valor do serviço não substituído, limitada a 20 (vinte) 
dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, 
poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto.  

Deixar de entregar documentação exigida 
neste Edital. 

7. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo 
período de 1 (um) ano, e/ou,  
8. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota 
de empenho/valor total estimado para o item.  

Não mantiver a proposta ou desistir do 
lance. 

9. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo 
período de 1 (um) ano, e/ou,  
10. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor de sua 
proposta ou lance, a juízo da Administração. 

Comportar-se de modo inidôneo. 

11. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo 
período de 2 (dois) anos, e/ou,  
12. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da 
contratação, a juízo da Administração. 

Fizer declaração falsa.  

13. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo 
período de 2 (dois) anos, e/ou,  
14. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da 
contratação, a juízo da Administração 

Apresentar documentação falsa.  

15. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo 
período de 5 (cinco) anos, e/ou,  
16. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota 
de empenho.  
17. Comunicar ao Ministério Público Estadual. 

Cometer fraude fiscal.  

18. Impedimento de licitar com a Administração Pública 
pelo período de 5 (cinco) anos, e/ou,  
19. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota 
de empenho.  
20. Comunicar ao Ministério Público Estadual. 



SEGEP 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
COORDENAÇÃO GERAL DO 
PLANEJAMENTO E GESTÃO 

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO - PMB 
 

Coordenadoria Geral de Licitação/PMB 
Av. Governador José Malcher, nº 2.110, Bairro: São Brás, CEP: 66060-230 – Belém/PA 

Fone: (91) 3202-9919, e-mail: cgl.pregoeiro2@gmail.com 

Deixar de executar qualquer obrigação 
pactuada ou prevista em lei e no Edital e 
seus Anexos do presente pregão 
eletrônico, em que não se comine outra 
penalidade. 

21. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, 
aplicada sobre o valor do instrumento contratual, limitada a 
20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da 
Administração, poderá ser considerada inexecução total ou 
parcial do objeto.  

Inexecução total.  
22. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo 
período de 2 (dois) anos, e/ou, 
23. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata. 

Inexecução parcial do objeto.  

24. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de 
Belém pelo período de 1 (um) ano, e/ou,  
25. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
correspondente a parte não executada.  

 
22.2. Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento dos 
serviços, o CONTRATANTE poderá proceder a rescisão unilateral do contrato, hipótese em que a 
empresa fornecedora dos bens também se sujeitará às sanções administrativas previstas neste Edital. 
 
22.3. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE 
ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas 
cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula. 
 
22.4. A defesa a que alude o caput deste item deverá ser exercida pelo interessado no respectivo 
processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, podendo ocorrer a juntada de 
documentos e serem arroladas até 03 (três) testemunhas. 
 
22.5. Serão considerados injustificados, os atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente 
fundamentados, e, a aceitação da justificativa ficará a critério da CONTRATANTE que deverá examinar 
a legalidade da conduta da empresa. 
 
22.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo 
ÓRGÃO, conforme procedimento esboçado no subitem anterior, a licitante vencedora ficará isenta das 
penalidades mencionadas no subitem 22.1. 
 
22.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, e no caso de impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, 
a licitante será descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, seus 
Anexos, e nas demais cominações legais. 
 
23. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

 
23.1. A CONTRATADA deve observar e fazer observar, por seus fornecedores, o mais alto padrão de 
ética durante todo o processo de licitação e execução do objeto. 
  
23.2. Para os propósitos deste caput definem-se as seguintes práticas:  
 

I. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou 
na execução de contrato;  

II. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 
processo de licitação ou de execução de contrato;  

III. “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando 
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;  

IV. “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou 
afetar a execução do contrato.  

V. “prática obstrutiva”:  
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(i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes da Administração Pública do Brasil ou de países estrangeiros, com o objetivo 
de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima;  

(ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito da Administração 
Pública do Brasil ou de países estrangeiros a promover inspeção.  

 
23.3. Considerando os propósitos acima elencados, a CONTRATADA concorda e autoriza que a 
Administração Pública do Brasil possa inspecionar o local de sua execução e todos os documentos, contas 
e registros a ele relacionados, aplicando-se as disposições da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção). 
 
24. DA ANULAÇÃO, DA REVOGAÇÃO E DA RESCISÃO 
 
24.1. A autoridade competente para homologar este certame poderá revogar a licitação em face de 
razões de Interesse Público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
 
24.2. A anulação do procedimento licitatório induz ao Contrato. 
 
24.3. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 
ressalvado o direito do fornecedor de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no 
cumprimento da Ata e das condições deste Edital. 
 
24.4. No caso de desfazimento de processo licitatório fica assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa. 
 
24.5. Constituem motivos para a rescisão do instrumento contratual as estabelecidas no art. 78 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
24.6. A rescisão, devidamente motivada nos autos, será antecedida de procedimento administrativo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. Assegura-se ao CONTRATANTE, no caso de rescisão 
culposa, sem prejuízo das sanções cabíveis, os direitos estabelecidos no art. 80 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
25. DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
25.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, não se responsabilizando o CONTRATANTE por 
nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros. 
 
26. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
 
26.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, desde que sejam observados 
pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas 
as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 
 
27. DO FORO 
 
27.1. As questões decorrentes da execução deste Edital, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Comum, no Foro da cidade de Belém/PA, 
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
28. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
28.1. Com vistas a assegurar um maior número de ofertas, é admitida a possibilidade de saneamento de 
falhas, de complementação de insuficiências ou ainda de correções de caráter notadamente formal no 
curso do procedimento, desde que o proponente possa satisfazer as exigências dentro do prazo de 24 
(vinte e quatro) horas. 
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28.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase do Pregão, promover 
diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da documentação. 
 
28.3. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida, por conveniência exclusiva 
da FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA. 
 
28.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
documentos relativos a esta licitação e a FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA não será, em 
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 
procedimento licitatório. 
 
28.5. Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
28.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a Sessão Pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do 
Pregoeiro em contrário. 
 
28.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, 
desde que seja possível a aferição das suas qualificações e a exata compreensão da sua proposta, 
durante a realização da Sessão Pública de Pregão. 
 
28.8. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados. 
 
28.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das devidas disposições 
legislativas. 
 
28.10. Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia de início e incluir-se-
á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto 
em contrário. 
 
28.11. Só se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de expediente nesta Secretaria. 
 

28.11.1. Se o vencimento cair em dia que não houver expediente ou, se este for encerrado antes 
do horário normal, nesta Secretaria, serão prorrogados para o primeiro dia útil seguinte. 

 
28.12. Este Edital e seus Anexos serão fornecidos gratuitamente pela internet, no portal do Comprasnet:  
www.comprasgovernamentais.gov.br ou site/portal da PMB: www.belem.pa.gov.br 
 
28.13. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito ao empenho. 
 
29. ANEXOS 
 
29.1. Constituem Anexos do Edital e dele fazem parte integrante, independentemente de transcrição: 
 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
ANEXO A – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E QUANTITATIVO ESTIMADO. 
ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, QUANTITATIVO ESTIMADO E VALOR MÁXIMO 
ADMISSÍVEL. 
ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL. 
ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO 

Belém/PA, 09 de junho de 2020. 
 
 

__________________________ 
Marcelo Cantão Lopes 

Pregoeiro/CGL/SEGEP/PMB  

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.belem.pa.gov.br/
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ANEXO I  
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 OBJETO 
 
1.1 O presente Termo de Referência tem por finalidade a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, objetivando fortalecer os 
procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 no Município de Belém, conforme 
os prazos, especificações e quantitativos discriminados neste Termo de Referência, conforme os prazos 
e condições constantes neste instrumento. 
 
2 JUSTIFICATIVA 
 
2.1 Justifica-se o atendimento deste processo licitatório na modalidade PREGÃO, na sua forma 
ELETRÔNICA, consoante Lei n° 10.520/02, Decreto Federal n° 10.024/19, Lei n° 13.979/2020 e MPV 
961/2020, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, sob regime de execução indireta “empreitada por preço 

unitário”, a fim de suprir as necessidades da FUNPAPA/PMB. 
  
2.2 Dessa forma, insta esclarecer que, a transmissão do coronavírus no Brasil já foi considerada 
comunitária, conforme Portaria do Ministério da Saúde de n° 454/2020, com possibilidade de aumento e 
agravamento de casos. O enfrentamento de uma epidemia requer a contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviços funerários para o devido sepultamento dos falecidos de 
COVID-19. 
 
2.3 Nesse sentido, a necessidade da contratação pública se fundamenta em critérios técnicos tomando 
por base a doença e transmissão do vírus, assim como as projeções do seu comportamento, além das 
orientações dos órgãos oficiais de saúde, especialmente quanto aos serviços funerários. 
 
2.4 Deste modo, esta contratação se torna essencial para a assistência social, pois objetiva equipar e 
garantir o atendimento à população em situação de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência e que não podem 
arcar com os custos de sepultamento de seus parentes vítimas da Pandemia. 
 
2.5 Assim sendo, os serviços mencionados são indispensáveis ao atendimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade de baixa renda, pois, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a 
saúde e a segurança da população em geral, inclusive com a possibilidade do aumento da propagação 
da COVID – 19 no Município de Belém. 
 
2.6. Justificativas de divisão em lotes: 
 

2.6.1 Os itens dos serviços que compõem cada lote, foram reunidos e agrupados de tal forma a 
evitar prejuízo para o conjunto da contratação das atividades a serem executadas, haja vista a 
dependência técnica correlata, evitando-se, com isso, também a perda da economia de escala bem 
como o eficaz gerenciamento das contratações que são necessárias ao regular funcionamento, 
tendo em vista a interdependência dos itens pertencentes ao lote, conforme previsão da Súmula 
247 do TCU. 
 
2.6.2 Optou-se pela divisão dos serviços em quatro lotes diferentes, mas, porém, contemplando os 
mesmos serviços em razão das seguintes circunstâncias: 
 

2.6.2.1. A divisão dos serviços em lotes visou garantir que os serviços sejam prestados por 
empresas diferentes para garantir execução concomitante do serviço funerário essencial, cuja 
demanda aumentou significativamente e deve ser prestado de forma simultânea.  
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2.6.2.2. Visa-se, portanto, qualidade e eficiência na execução dos serviços funerários, evitando 
a descontinuidade do serviço essencial diante das mortes causadas pela Pandemia do COVID-
19. 

 
2.6.3 Não será admitido, como regra, que a mesma empresa seja contratada para mais de um lote, 
a fim de preservar o parcelamento do objeto e o atendimento simultâneo da demanda, conforme a 
necessidade e dinâmica dos serviços. 
 
2.6.4 Será admitida a contratação de dois ou mais lotes para uma mesma empresa somente se: 
 

2.6.4.1 Não existirem quantidade suficiente de propostas de empresas interessadas para 
contemplação dos lotes a participantes diferentes; 
 
2.6.4.2 Existindo quantidade suficiente de propostas, as participantes desistam de suas 
propostas, de modo que não possa haver contemplação de um lote por empresa; 
 
2.6.4.3 No momento de negociação de preços, as participantes que apresentarem propostas 
com valores acima dos preços de serviços (unitários e/ou global) da menor proposta não 
aceitarem reduzir seus valores de modo a garantir a homogeneidade de preços pelos serviços 
a serem contratados, compatíveis com a pesquisa de mercado, hipótese em que somente uma 
ou duas empresas poderão ser contempladas com dois ou mais lotes, sendo que a mesma 
empresa deverá cotar os mesmos preços unitários para todos os lotes, caso opte pela 
participação na totalidade dos serviços contemplados no termo de referência. 

 
2.6.5 Caso, excepcionalmente, a CONTRATANTE necessite contemplar dois ou mais lotes 
para uma mesma empresa, esta emitirá declaração que possui estrutura e empregados 
suficientes para prestar a quantidade total de serviços dos lotes de modo a garantir a 
continuidade do serviço funerário essencial neste momento de combate à Pandemia. 

 
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
3.1. O objeto desta contratação deverá observar rigorosamente as especificações técnicas constantes 
no Anexo A do presente TR e tópico 8 CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 
 
4. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
4.1. Trata-se de serviço comum a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua 
forma eletrônica, com fulcro no art. 4º- G da Lei nº 13.979/2020. 
 
5. ESTIMATIVA DE CUSTO/DOTAÇÃO 
 
5.1. A estimativa de custo para a contratação do objeto do presente TR será realizada após a ampla 
consulta/pesquisa no mercado do valor dos itens a serem licitados, devendo obrigatoriamente ser 
elaborada, com base na IN nº 05/2014-SLTI/MPOG e suas alterações e a Lei 13.979/2020 e suas 
alterações, a fim de permitir a indicação dos recursos orçamentários em dotação correta e suficiente para 
a presente contratação. 
 
6. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO 
 
6.1. A proponente deverá na ocasião da apresentação da proposta: 
 

6.1.1. Apresentar proposta de preços e documentações de forma clara e detalhada, citando 
especificação, fabricante, país de procedência e outras características que permitam identificá-los, 



SEGEP 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
COORDENAÇÃO GERAL DO 
PLANEJAMENTO E GESTÃO 

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO - PMB 
 

Coordenadoria Geral de Licitação/PMB 
Av. Governador José Malcher, nº 2.110, Bairro: São Brás, CEP: 66060-230 – Belém/PA 

Fone: (91) 3202-9919, e-mail: cgl.pregoeiro2@gmail.com 

anexando-se, inclusive, quando possível, prospectos em Português, sem referência às expressões 
“similar”, de acordo com os requisitos indicados neste TR;  
 
6.1.2. Indicar o valor unitário e total de cada item e o valor total de cada lote que a proponente se 
propõe a fornecer, em algarismo e por extenso, já incluídas, discriminadamente, todas e quaisquer 
despesas tais como frete, taxas e impostos, inclusive o desembaraço alfandegário, dentre outras, 
observadas as isenções previstas na legislação, com cotações em moeda corrente nacional; 
 
6.1.3. Indicar na proposta que os preços unitários do objeto ofertados na licitação serão fixos e 
irreajustáveis; 
 
6.1.4. Indicar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) 
dias contados da data de sua apresentação; 
 
6.1.5. Apresentar na proposta validade dos serviços, não podendo ser inferior a 12 (doze) meses 
a contar da data de entrega no órgão solicitante; 

 
6.1.6. A garantia prevista para o item diz respeito à solução de problemas no que tange a qualquer 
problema apresentado e, terá início a partir da data do recebimento definitivo, sem ônus adicional 
para a FUNPAPA/PMB; 
 
6.1.7. Qualquer opção oferecida, que não atenda as especificações contidas no anexo, não será 
levada em consideração durante o julgamento. 

 
6.2. Não será aceita imposição de valor mínimo para faturamento do pedido e de faturamento mínimo 
na proposta. 
 
7. DOCUMENTOS LEGAIS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
7.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

a) Atestado de Capacidade Técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando que a empresa licitante desempenhou ou desempenha atividade pertinente e 
compatível em características ao objeto da licitação, deverá estar emitido em nome e com o 
CNPJ/MF da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante; 
 
b) Licença de Funcionamento (Alvará Sanitário) atualizada, ou cadastramento definitivo 
emitidos por órgão da Vigilância Sanitária local; 

 
7.2. A verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de 
prova. 
 
8. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
8.1. Fornecimento de mão de obra adequada para prestação dos serviços, devendo utilizar uniformes e 
estar com os respectivos crachás de identificação, em local visível, no ato da prestação do serviço; 
 
8.2. Providenciar para que os empregados da CONTRATADA ao prestar o serviço portem-se de modo 
adequado e tratem com respeito e urbanidade todas as pessoas a quem por ventura precisem se dirigir; 
 
8.3. A licitante CONTRATADA utilizará de pessoal devidamente habilitado para execução dos serviços, 
sendo por sua conta todas as despesas que incidam, direta ou indiretamente no pagamento de pessoal; 
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8.4. A Empresa se responsabilizará pelos danos causados por seus empregados ao patrimônio da 
CONTRATANTE ou de terceiros, ainda que involuntariamente, devendo ser adotadas as providências 
necessárias, colimando o ressarcimento dos danos em prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, 
a contar da comunicação por escrito efetuada por esta Fundação. 3 
 
8.5. O objeto desta contratação deverá observar rigorosamente as especificações técnicas constantes 
neste TR e no Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19, emitido 
pelo Ministério da Saúde, de modo a esclarecer a qualidade e a forma dos serviços a serem prestados. 

 
8.5.1. O Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19, emitido 
pelo Ministério da Saúde pode ser obtido pelo site a seguir, mas a contratada deverá obedecer 
sempre a versão mais atual emitida: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-
corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf. 
 

8.6. A realização dos serviços deverá ser de acordo com as normas de referência técnica da ANVISA e 
somente quando solicitado pela FUNPAPA, e de acordo com as condições de referências técnicas 
para o funcionamento de estabelecimentos funerários e congêneres da ANVISA,; 
 
8.7. O(s) REGISTRO(S) DE CERTIDAO (ÕES) DE ÓBITO refere-se a declaração feita em cartório oficial 
de registro civil da circunscrição local, lavrada à vista do atestado médico, se houver, ou em caso contrário 
mediante declaração de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado a morte; 
 
8.8. Na execução dos serviços funerários deverá ser garantida a disponibilização de VAN PARA 
ACOMPANHANTE, somente quando solicitado pela FUNPAPA, desde que obedecidas as 
formalidades e cautelas legais estabelecidas pela OMS e pelo MS, com motorista e dotado de todos os 
itens de segurança dispostos na Lei de Trânsito brasileira; 
 
9. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÃO DE ENTREGA  
 
9.1. Os serviços deverão ser prestados no prazo máximo de 04 (quatro horas) após o recebimento da 
nota de empenho e de acordo com a solicitação formal do órgão, a ser prestado na Região Metropolitana 
de Belém, para efetivar a prestação respectiva, quando então apresentará a nota fiscal correspondente 
que, depois de conferida e atestada, será paga em até 10 (dez) dias após sua apresentação.  
 
9.2.  A critério da CONTRATANTE poderá ser modificado o local de entrega, para outro endereço no 
Município de Belém, sem qualquer tipo de ônus adicionais; 
 
9.3.  O recebimento e a aceitação dos serviços estarão condicionados após avaliação pelo responsável 
técnico da FUNPAPA, sendo atestados, mediante avaliação técnica favorável; 
 
9.4.  A aceitação do objeto está condicionada ao atendimento das especificações mínimas constantes 
neste TR; 
 
9.5.  Os itens que compõem cada lote deverão ser novos e de primeiro uso e que estejam na linha de 
produção atual do fabricante e, em perfeitas condições de uso, nos termos da legislação vigente; 
 
9.6. Todas as despesas com transportes correrão por conta da contratada. 
 
9.7. Não serão aceitos serviços diferentes dos especificados neste TR; 
  
9.8.  Caso, durante o prazo de garantia, seja constatado quaisquer defeitos ou divergências nas 
características dos serviços, o Contratante, comunicará o fato, por escrito, ao Fornecedor, sendo de até 
48 (quarenta e oito) horas o prazo para correção dos defeitos e/ou troca dos serviços, contadas a 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
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partir da solicitação efetuada, sem qualquer ônus à Administração Pública.  
 
10. DO RECEBIMENTO 
 
10.1. O recebimento e a aceitação do serviço licitado dar-se-á por comissão ou servidor responsável, 
sendo atestados, mediante termo circunstanciado, e serão recebidos:  
 

a) Provisoriamente: no ato da prestação do serviço, para posterior verificação da conformidade 
do item, com as especificações contidas no Termo de Referência, mediante a emissão do termo de 
Recebimento Provisório; e, 
 
b) Definitivamente: no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
assinatura do termo de recebimento provisório e após a verificação de sua compatibilidade com as 
especificações do objeto desta licitação, mediante a emissão de Termo de Recebimento Definitivo 
assinado pelas partes. 

 
11. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
São responsabilidades da CONTRATADA: 
 
11.1.  Fornecer o objeto de acordo com os parâmetros estabelecidos no TR, atendidos os requisitos e 
observadas às normas constantes neste instrumento; 
 
11.2. Colocar à disposição da FUNPAPA/PMB, os meios necessários à comprovação da qualidade dos 
itens, permitindo a verificação das especificações em conformidade com o descrito neste TR;  
 
11.3. Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais 
e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo;  
 
11.4. Responsabilizar-se pela(s) garantia(s) do(s) serviço(s), objeto da licitação, dentro dos padrões de 
certificação de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em 
vigor; 
 
11.5. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 
assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos; 
 
11.6. Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto da contratação pelo 
CONTRATANTE, sem prévia autorização;  
 
11.7. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela FUNPAPA/PMB, ou pelo órgão 
participante, durante a vigência do contrato. 
 
11.8. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
11.9. Aceitar os acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até 50% (cinquenta por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato. 
 
12. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE  
 
São obrigações da FUNPAPA/PMB:  
 
12.1. Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa cumprir suas obrigações 
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dentro das condições estabelecidas;  
 
12.2. Rejeitar o objeto cuja especificação não atenda aos requisitos mínimos constantes neste Termo 
de Referência;  
 
12.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio de representante devidamente 
designado na qualidade de fiscal do contrato, nos termos do artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93;  
 
12.4. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) / Fatura(s) da CONTRATADA, após a efetiva 
entrega dos serviços e emissão dos Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo, conforme prazo 
estabelecido neste TR; 
 
12.5. Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação dos itens e dos serviços que compõe 
o objeto deste termo a ser recebido;  
 
12.6. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes no 
serviço ou no item que compõe o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias; 
 
12.7. Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para ajustes e/ou 
substituições dos serviços que compõem o objeto deste termo. 
 
13. DAS CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO  
 
13.1. Após homologada a licitação, a CONTRATANTE convocará a licitante vencedora para a 
assinatura do contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo de até 10 (dez) dias úteis, sob pena 
de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções constantes neste Termo de Referência e do 
previsto no art. 81 da Lei nº 8.666/93 e art. 49 do Decreto Federal n° 10.024/19; 
 
13.2. É facultado à Administração, quando o convocado não apresentar situação regular na assinatura 
do contrato ou se recusar a assinar o referido documento, no prazo e condições estabelecidas, chamar 
os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nas 
condições de suas propostas, ou conforme negociação, podendo ainda, revogar a licitação 
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n° 8.666/93; 
 
13.3. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido 
pela CONTRATANTE, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às 
penalidades legalmente estabelecidas; 
 
13.4. Os contratos terão suas vigências submetidas ao que determina o art. 57 da Lei nº 8.666/93; 
 
13.5. O prazo para recebimento da Nota de Empenho poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Administração; 
 
13.6. A emissão da Nota de Empenho está condicionada à verificação da regularidade da habilitação 
parcial do licitante vencedor no SICAF; 
 
13.7. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias subsequentes à entrega definitiva dos itens, 
mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor competente, 
após conferência das quantidades e da qualidade do mesmo. 
 
13.8. O pagamento poderá ser antecipado, mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal), bem 
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como comprovação da execução de parte ou etapa do objeto ora contratado, nos termos do que 
dispõe o art. 1º, inciso II da Medida Provisória nº. 961, de 6 de maio de 2020 e o art. 15 da Lei nº 
8.666/93. 
 
14. REAJUSTE 
 
14.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 
apresentação das propostas.  
 

14.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o IPCA – Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 
anualidade.  

 
14.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 
dos efeitos financeiros do último reajuste.  
 
14.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar 
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este 
ocorrer.  
 
14.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.  
 
14.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação 
então em vigor.  
 
14.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
 
14.7. O reajuste será realizado por apostilamento.  
 
15. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
15.1. Nos termos do art. 58, inciso III combinado com o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, será 
designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos itens, anotando em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização 
de falhas ou defeitos observados;  
 
15.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou 
vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de 
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 8.666, de 1993; 
 
15.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
 
16. FONTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 
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16.1. As despesas decorrentes das contratações serão arcadas através das dotações orçamentárias 
próprias, indicadas antes da formalização do (s) contrato (s), conforme previsões/suplementações no 
Orçamento da FUNPAPA/PMB. 
 
17. SUBCONTRATAÇÃO 
 
17.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, não se responsabilizando o CONTRATANTE por 
nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros. 
 
18. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
 
18.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à 
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 
 
19. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
18.1 A vigência da (s) contratação (ões) firmada(s) será estabelecida por 6 (seis) meses, conforme a 
especificidade das aquisições e a necessidade de atendimento da garantia dos serviços contratados, 
consoante está disposto na Lei 13.979/2020. 
 
20. DAS PENALIDADES 
 
19.1. O Licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, 
deixar de entregar documentação exigida, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar- 
se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeitas às sanções previstas 
na Lei nº 8.666/93, Lei n° 10.520/2002, Lei n° 13.979/2020 e Decreto Federal n° 10.024/19. 

    
Belém, 02 de junho de 2020. 

 
 

_______________________________________ 
MARIA DE LOURDES DA SILVA CUNHA 

COORDENADORA DO SICAPE 
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ANEXO - A 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVAS 

 

LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO Qtd Estimada 

01 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 
m. 

 
45 

02 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 
0,90 m. 

 
45 

03 
Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com 
limite de peso até 300 kg. 

160 

04 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. 250 

05 Remoções 500 

06 Certidão de Óbito 500 

07 
Serviço de Van para o acompanhamento familiar 
reduzido, obedecendo Às recomendações da OMS e 
Ministério da Saúde, para evitar aglomeração. 

250 

 

ITEM DESCRIÇÃO Qtd Estimada 

08 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 
1,30 m. 

45 

09 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m 
a 0,90 m. 

45 

10 
Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m 
com limite de peso até 300 kg. 

160 

11 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. 250 

12 Remoções 500 

13 Certidão de Óbito 500 

14 
Serviço de Van para o acompanhamento familiar 
reduzido, obedecendo Às recomendações da OMS e 
Ministério da Saúde, para evitar aglomeração. 

250 
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ANEXO II 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, QUANTITATIVO ESTIMADO E VALOR MÁXIMO ADMISSÍVEL. 

 

LOTE 1  

ITEM DESCRIÇÃO  UND. QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO  
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$)  

1 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m. UNIDADE 45  415,00  18.675,00  

2 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m. UNIDADE 45 550,00  24.750,00  

3 Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite 
de peso até 300 kg. 

UNIDADE 160 1.596,67   255.467,20  

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UNIDADE 250 
              

660,00  165.000,00  

5 Remoções UNIDADE 500 
              

250,00  
            

125.000,00  

6 Certidão de Óbito UNIDADE 500  43,34  
              

21.670,00  

7 
Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido, 
obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da 
Saúde, para evitar aglomeração. 

UNIDADE 250 310,00  
              

77.500,00  

VALOR TOTAL DO LOTE 1 R$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 688.062,20 

LOTE 02 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$)  

8 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m. UNIDADE 45  415,00  18.675,00  

9 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m. UNIDADE  
45 550,00  24.750,00  

10 Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite 
de peso até 300 kg. 

UNIDADE 160 1.596,67   255.467,20  

11 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UNIDADE 250 
              

660,00  165.000,00  

12 Remoções UNIDADE 500 
              

250,00  
            

125.000,00  

13 Certidão de Óbito UNIDADE 500  43,34  
              

21.670,00  
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14 
Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido, 
obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da 
Saúde, para evitar aglomeração. 

UNIDADE 250 310,00  
              

77.500,00  

VALOR TOTAL DO LOTE 2 R$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 688.062,20 

TOTAL GERAL DOS LOTES R$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 1.376.124,40 
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ANEXO III 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL  

 
(Em papel timbrado, contendo CNPJ, endereço, telefone e demais dados necessários à formulação 
do contrato). 
 
A FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA. 
Ao Pregoeiro,  
 
Processo nº ________ Edital PE nº_____ /201X. 
 
Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços de fornecimento do seguinte item, nos termos do Edital 
e seus Anexos, conforme abaixo relacionado: 
 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO CLARA E DETALHADA DO 
SERVIÇO OFERTADO, E AINDA INFORMAÇÃO 
DE: VALIDADE. 

UNID. QUANT. 
VALOR  

UNITÁRIO  
(R$) 

VALOR  
TOTAL  

(R$) 
01      

      

VALOR TOTAL R$  
Valor por extenso: 

 
IMPORTANTE: No preço ofertado já deverão estar inclusos os valores correspondentes ao frete, 
taxas, impostos, seguro e demais despesas, tudo de responsabilidade da CONTRATADA.  
 
Informação de Validade dos produtos, não podendo ser inferior que 12 (doze) meses a contar da data 
de entrega no órgão solicitante; 

 
Prazo de validade da proposta de preços: é de 120 (cento e vinte) dias contados da data de sua 
apresentação.  
 
A realização dos serviços deverá ser de acordo com as normas de referência técnica da ANVISA e 
somente quando solicitado pela FUNPAPA, e de acordo com as condições de referências técnicas 
para o funcionamento de estabelecimentos funerários e congêneres da ANVISA,; 
 
O(s) REGISTRO(S) DE CERTIDAO (ÕES) DE ÓBITO refere-se a declaração feita em cartório oficial de 
registro civil da circunscrição local, lavrada à vista do atestado médico, se houver, ou em caso contrário 
mediante declaração de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado a morte; 
 
Na execução dos serviços funerários deverá ser garantida a disponibilização de VAN PARA 
ACOMPANHANTE, somente quando solicitado pela FUNPAPA, desde que obedecidas as formalidades 
e cautelas legais estabelecidas pela OMS e pelo MS, com motorista e dotado de todos os itens de 
segurança dispostos na Lei de Trânsito brasileira; 

 
Os serviços deverão ser prestados no prazo máximo de 04 (quatro horas) após o recebimento da nota 
de empenho e de acordo com a solicitação formal do órgão, a ser prestado na Região Metropolitana de 
Belém, para efetivar a prestação respectiva, quando então apresentará a nota fiscal correspondente que, 
depois de conferida e atestada, será paga em até 10 (dez) dias após sua apresentação.  
 
 

Declaramos, sob as penas da lei:  
● Nos comprometemos a prestar os serviços  objeto deste Edital, nas condições e exigências 

estabelecidas no Edital, Termo de Referência - Anexo I e Anexo II. 
● Declaramos que o(s) objeto(s) será(ão) entregue(s) estritamente de acordo com as 

especificações, condições, exigências constantes no Edital, Termo de Referência – Anexo I e 
Anexo II, bem como, nos seus demais Anexos, sob pena de não serem aceitos pelo órgão 
licitante. 
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● Que estamos de pleno acordo com todas as condições e exigências estabelecidas no Edital e 
seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no 
Edital, Termo de Referência e instrumento de Contrato. 

● Estar cientes da responsabilidade administrativa, civil e penal, bem como ter tomado 
conhecimento de todas as informações e condições necessárias à correta cotação do objeto 
licitado. 

● Que os preços propostos estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive frete, taxas, 
impostos, tributos, contribuições sociais, parafiscais, comerciais e outros inerentes ao objeto 
relativo ao procedimento licitatório PREGÃO ELETRONICO SRP Nº _____/202X, inclusive 
despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto, não sendo considerados pleitos de 
acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente, observadas ainda as isenções previstas 
na legislação. 

● Que os valores ofertados na proposta serão fixos e irreajustáveis. 
 
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o contrato no prazo 
determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:  
 
Razão Social: __________________________________ 
CNPJ/MF: _________________________ 
Endereço: _____________________________________ 
CEP: ________________ 
Tel./Fax: _____________ 
Endereço Eletrônico (e-mail): ______________________  
Cidade: ______________ 
UF: ___________ 
Banco: _______________ 
Agência: _____________ 
C/C: ___________ 
 
Dados do Representante Legal da Empresa:  
Nome:_______________________________________________________  
Endereço:____________________________________________________  
CEP: _________________ Cidade: ______________________ UF:_______  
CPF/MF: _______________________ Cargo/Função: __________________  
RG nº: _________________________ Expedido por: __________________  
Naturalidade: ____________________ Nacionalidade: _________________ 
 
OBS: A empresa poderá utilizar o Anexo III como modelo para a proposta de preços, devendo 
apresentar a especificação de cada ITEM que compõe o LOTE detalhadamente. 

 
Local e data 

__________________________ 
Assinatura e carimbo  

(representante legal da empresa) 
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ANEXO IV 
MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO Nº ____/201X. 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE BELÉM DO PARÁ, REPRESENTADO PELO 
(ÓRGÃO CONTRATANTE) E A EMPRESA 
(CONTRATADA) 

 
O MUNICÍPIO DE BELÉM, representado pelo(a) (ÓRGÃO CONTRATANTE), com sede à (...) nº (...), 
Bairro (...), CEP: (...), inscrito no CNPJ/MF sob o nº (...), nesta cidade, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado por seu titular, Exmo. Sr. (...), (qualificação: nacionalidade e 
estado civil), portador do RG nº (...) e inscrito no Ministério da Fazenda sob o CPF nº (...), residente e 
domiciliado nesta capital, e de outro lado a empresa (RAZÃO SOCIAL), empresa com sede estabelecida 
à (...) nº (...), Bairro (...), CEP: (...), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (...), doravante denominada 
CONTRATADA e neste ato representada por seu sócio-administrador/procurador (nome), (qualificação: 
nacionalidade, estado civil), portador do RG nº (...) e inscrito no Ministério da Fazenda sob o CPF nº (...), 
residente e domiciliado nesta capital, resolvem celebrar o presente CONTRATO Nº_____/201X, com 
fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações subsequentes, resultante do Pregão Eletrônico nº 
(...)/201X, consoante o Processo nº______/201X-(órgão),  mediante as cláusulas e condições que 
reciprocamente se outorgam e se obrigam: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
1.1. O presente Contrato será regido pelo disposto na Leis Federais n° 8.666/93, Nº 13.979/2020 e MPV 
961/2020 e n° 10.520/02, Decretos Federais nº 10.024/2019 e nº 8.538/15, Lei Municipal nº 9.209-A/16, 
Decretos Municipais nº 47.429/05, nº 48.804A/05, nº 49.191/05, nº 75.004/13, nº 80.456/14, nº 91.254/18, 
nº 95.955/2020 e nº 91.255/18 e demais legislações aplicáveis ao assunto. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 
 
2.1. O presente Contrato vincula-se às regras dispostas no Edital de Licitação n° XX/201X (Pregão 
Eletrônico) e aos termos da proposta vencedora. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA APROVAÇÃO DA MINUTA 
 
3.1. A minuta deste Contrato foi aprovada pela Assessoria Jurídica da FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII 
- FUNPAPA, conforme parecer jurídico n° XXX/201X, nos termos do Parágrafo Único do art. 38, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e inciso X, do art. 10, do Decreto Municipal nº 47.429/05. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO 
 
4.1. O presente Contrato tem como objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS”, objetivando fortalecer os procedimentos de 
enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 no Município de Belém, consoante com o quadro 
que segue: 

 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO CLARA E DETALHADA DO 
SERVIÇO OFERTADO, E AINDA INFORMAÇÃO 
DE: VALIDADE. 

UNID. QUANT. 
VALOR  

UNITÁRIO  
(R$) 

VALOR  
TOTAL  

(R$) 
01      

      

VALOR TOTAL R$  
Valor por extenso: 

 
4.2. Passam a fazer parte integrante deste Contrato, sob a forma de anexos, como se nele fossem 
transcritos, os seguintes documentos: 
 

4.2.1. Termo de Referência – Anexo I, Anexos A e II, Edital e Proposta de Preços. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO 
 
5.1. Os objetos serão ENTREGUES conforme abaixo: 

a) Os serviços deverão ser prestados no prazo máximo de 04 (quatro horas) após o 
recebimento da nota de empenho e de acordo com a solicitação formal do órgão, a ser prestado na 
Região Metropolitana de Belém, para efetivar a prestação respectiva, quando então apresentará a 
nota fiscal correspondente que, depois de conferida e atestada, será paga em até 10 (dez) dias após 
sua apresentação.  
 

5.2. A critério do CONTRATANTE poderá ser modificado o local de entrega, para outro endereço no 
Município de Belém, sem qualquer tipo de ônus adicionais para a CONTRATANTE. 
 
5.3. Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente em embalagens originais, 
contendo: procedência, marca, prazo de validade, entre outros (no que couber), e de acordo com a 
legislação em vigor, observadas as suas especificações; 
 
5.4. O recebimento e a aceitação dos produtos estarão condicionados após avaliação pelo responsável, 
sendo atestados, mediante avaliação técnica favorável. 
 
5.5. O recebimento dos produtos estará condicionado à observância de suas descrições técnicas, 
cabendo à verificação pelo CONTRATANTE. 
 
5.6. Não serão aceitos produtos diferentes dos especificados neste Edital e seus Anexos, fora dos prazos 
mínimos estipulados, em mau estado de conservação, de qualidade inferior, com a embalagem danificada 
ou com os lacres de segurança (para aqueles produtos que houver) rompidos. 
 
20.1. Caso, durante o prazo de garantia, seja constatado quaisquer defeitos ou divergências nas 
características dos serviços, o Contratante, comunicará o fato, por escrito, ao Fornecedor, sendo de até 
48 (quarenta e oito) horas o prazo para correção dos defeitos e/ou troca dos serviços, contadas a 
partir da solicitação efetuada, sem qualquer ônus à Administração Pública.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DA MANUTENÇÃO PELA CONTRATADA DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO: 
 
6.1. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante a vigência contratual, todas as condições 
demonstradas para habilitação na licitação efetuada, de modo a garantir o cumprimento das obrigações 
assumidas, e, deverá atualizar os documentos cuja validade expire durante a vigência contratual, bem 
como garantir o cumprimento das obrigações assumidas. 

 
6.2. Previamente à emissão de Nota de Empenho, à contratação e a cada pagamento, a 
CONTRATANTE deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de 
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, 
bem como ocorrências impeditivas indiretas. 
 
6.3. A CONTRATADA deverá ser informada sempre que houver alteração do Contrato Social da 
Empresa, através do envio de cópia do contrato atualizado. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
7.1 Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das 
condições estabelecidas; 
 
7.2 Rejeitar os produtos cujas especificações não atendam aos requisitos mínimos constantes neste TR; 
 
7.3 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio da comissão ou gestor, designado 
para este fim, de acordo com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
7.4 Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega 
dos itens e emissão dos Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo; 
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7.5 Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação de cada um dos itens que compõem o 
objeto deste termo a serem recebidos; 
 
7.6 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes de cada um 
dos itens que compõem o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias; 
 
7.7 Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para ajustes e/ou substituições 
dos objetos que compõem o objeto deste termo. 
 
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1. Fornecer o objeto de acordo com os parâmetros estabelecidos neste TR, atendidos os requisitos e 
observadas às normas constantes deste instrumento; 
 
8.2 Colocar à disposição da FUNPAPA/PMB, os meios necessários à comprovação da qualidade dos 
itens, permitindo a verificação das especificações em conformidade com o descrito no anexo; 
 
8.3 Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e 
municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo; 
 
8.4 Responsabilizar-se pela(s) garantia(s) do(s) produto(s), objetos da licitação, dentro dos padrões de 
certificação de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em 
vigor; 
 
8.5 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 
assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos; 
 
8.6 Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto adquirido pelo contratante, sem 
prévia autorização; 
 
8.7 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela FUNPAPA/PMB, ou pelo órgão 
participante, durante a vigência do contrato; 
 
8.8 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
8.9 Aceitar os acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até 50% (cinquenta por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, consoante disposto na Lei n° 13.979/2020; 
 
8.10 Fornecimento de mão de obra adequada para prestação dos serviços, devendo utilizar uniformes e 
estar com os respectivos crachás de identificação, em local visível, no ato da prestação do serviço; 
 
8.11 Providenciar para que os empregados da CONTRATADA ao prestar o serviço portem-se de modo 
adequado e tratem com respeito e urbanidade todas as pessoas a quem por ventura precisem se dirigir; 
 
8.12 A licitante CONTRATADA utilizará de pessoal devidamente habilitado para execução dos serviços, 
sendo por sua conta todas as despesas que incidam, direta ou indiretamente no pagamento de pessoal; 
 
8.13 A Empresa se responsabilizará pelos danos causados por seus empregados ao patrimônio da 
CONTRATANTE ou de terceiros, ainda que involuntariamente, devendo ser adotadas as providências 
necessárias, colimando o ressarcimento dos danos em prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, 
a contar da comunicação por escrito efetuada por esta Fundação. 3 
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8.14 O objeto desta contratação deverá observar rigorosamente as especificações técnicas constantes 
neste TR e no Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19, emitido 
pelo Ministério da Saúde, de modo a esclarecer a qualidade e a forma dos serviços a serem prestados. 
 

     8.14.1 O Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19,                             
emitido pelo Ministério da Saúde pode ser obtido pelo site a seguir, mas a contratada deverá obedecer 
sempre a versão mais atual emitida: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-
corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf. 

 
8.15 A realização dos serviços deverá ser de acordo com as normas de referência técnica da ANVISA e 
somente quando solicitado pela FUNPAPA, e de acordo com as condições de referências técnicas 
para o funcionamento de estabelecimentos funerários e congêneres da ANVISA,; 
 
8.16 O(s) REGISTRO(S) DE CERTIDAO (ÕES) DE ÓBITO refere-se a declaração feita em cartório oficial 
de registro civil da circunscrição local, lavrada à vista do atestado médico, se houver, ou em caso contrário 
mediante declaração de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado a morte; 
 
8.17 Na execução dos serviços funerários deverá ser garantida a disponibilização de VAN PARA 
ACOMPANHANTE, somente quando solicitado pela FUNPAPA, desde que obedecidas as 
formalidades e cautelas legais estabelecidas pela OMS e pelo MS, com motorista e dotado de todos os 
itens de segurança dispostos na Lei de Trânsito brasileira; 
 
8.18 Na ocasião da assinatura do CONTRATO, a CONTRATADA deverá dispor de “CERTIFICAÇÃO 
DIGITAL”, nos termos da Resolução n° 11.536/2014 - TCM. 
 
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
9.1 Nos termos do art. 58, inciso III combinado com o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, será 
designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos itens, anotando em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização 
de falhas ou defeitos observados;  
 
9.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 8.666, de 1993; 
 
9.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 
a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis 
 
CLÁUSULA DECIMA – DO PAGAMENTO 
 
10.1. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias subsequentes à entrega definitiva dos itens, 
mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor competente, 
após conferência das quantidades e da qualidade do mesmo. 
 
10.2. O pagamento poderá ser antecipado, mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal), bem 
como comprovação da execução de parte ou etapa do objeto ora contratado, nos termos do que 
dispõe o art. 1º, inciso II da Medida Provisória nº. 961, de 6 de maio de 2020 e o art. 15 da Lei nº 
8.666/93. 
 
10.3. O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, por meio de ordem bancária junto à 
agência bancária indicada na declaração fornecida pelo licitante, contados do recebimento definitivo dos 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
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produtos e mediante a apresentação dos documentos fiscais legalmente exigíveis e devidamente 
atestados pelo servidor/Comissão de Recebimento. 
 
10.4. Será procedida consulta “On-Line” junto ao SICAF e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
- CNDT antes de cada pagamento a ser efetuado a CONTRATADA, para verificação das condições 
exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. Caso 
fique constatado o vencimento das guias de recolhimento do FGTS e da Previdência Social, a 
CONTRATADA deverá apresentar, no prazo constante da solicitação feita pela Administração, a sua 
regularização. 
 
10.5. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. 
(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. 
 
10.6. No caso de eventual atraso de pagamento por culpa comprovada da CONTRATANTE, o valor 
devido deverá ser acrescido de multa de atualização monetária financeira, apurados entre a data de 
vencimento da Nota Fiscal e a do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados a taxa de 
0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 
 

I = (TX / 100) / 365 
EM = I x N x VP 
Onde: 
I = Índice de Atualização Financeira 
TX = Percentual da Taxa de Juros de Mora Anual – 6% / Ano 
VP = Valor da Parcela em atraso 
EM = Encargos Moratórios 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento 

 
10.7. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na 
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA, em favor da CONTRATADA. Caso esse valor seja superior 
ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se 
necessário. 
 
10.8. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal/fatura, por culpa da 
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias reiniciar-se-á a contar da respectiva reapresentação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA ATESTAÇÃO DA NOTA FISCAL/ FATURA 
 
11.1. Caberá ao titular do ÓRGÃO, ou servidor expressamente designado, a atestação das Notas Fiscais, 
Faturas e Recibos, objeto desta licitação, para efeito de pagamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
12.1. Os recursos orçamentários necessários ao adimplemento das obrigações por parte da 
Administração estão assegurados na seguinte funcional: 

Elemento de Despesa: 33903900 
Fonte: 1001010007 
Sub ação: 001 
Tarefa: 018 
Atividade: 2012 
 
12.2. As despesas para o exercício futuro correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em 
termo aditivo ou apostilamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DO PREÇO 
 
13.1. O valor do contrato é de R$ xxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 
 
13.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 



SEGEP 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
COORDENAÇÃO GERAL DO 
PLANEJAMENTO E GESTÃO 

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO - PMB 
 

Coordenadoria Geral de Licitação/PMB 
Av. Governador José Malcher, nº 2.110, Bairro: São Brás, CEP: 66060-230 – Belém/PA 

Fone: (91) 3202-9919, e-mail: cgl.pregoeiro2@gmail.com 

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários 
ao cumprimento integral do objeto contratado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 
14.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação 
das propostas.  
 

14.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o IPCA – Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 
anualidade.  

 
14.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 
efeitos financeiros do último reajuste.  
 
14.3 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar 
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este 
ocorrer.  
 
14.4 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.  
 
14.5 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em 
vigor.  
 
14.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
 
14.7 O reajuste será realizado por apostilamento 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
15.1. A CONTRATADA que, apresentar documentação falsa, não assinar o contrato ou instrumento 
equivalente, falhar ou frustrar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 
falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às seguintes penalidades, segundo a extensão da falta 
cometida, em observância ao direito à prévia defesa: 
 

Ocorrência Penalidades que poderão ser aplicadas 

Não assinar o Contrato ou não retirar a 
Nota de Empenho, quando convocada 
dentro do prazo de validade de sua 
proposta. 

1.Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo período de 2 
(dois) anos.  

2.Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor registrado no Contrato, 
a juízo da Administração. 

Entregar o objeto licitado fora do prazo 
estabelecido. 

3.Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor 
do serviço, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a 
critério da Administração, poderá ser considerada 
inexecução total ou parcial do objeto. 

Não efetuar a troca do objeto licitado, 
quando notificado. 

4.Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo período de 1 
(um) ano.  

5.Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato.  
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Substituir o objeto licitado fora do prazo 
estabelecido. 

6.Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor 
do serviço não substituído/refeito, limitada a 20 (vinte) dias. 
Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser 
considerada inexecução total ou parcial do objeto.  

Comportar-se de modo inidôneo. 

7.Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo período de 2 
(dois) anos.  

8.Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, a juízo da 
Administração. 

Fizer declaração falsa.  

9.Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo período de 2 
(dois) anos.  

10.Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, a juízo da 
Administração. 

Apresentar documentação falsa.  

11.Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período 
de 5 (cinco) anos.  

12.Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato.  
13.Comunicar ao Ministério Público Estadual. 

Cometer fraude fiscal.  

14.Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período 
de 5 (cinco) anos.  

15.Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato. 
16.Comunicar ao Ministério Público Estadual. 

Deixar de executar qualquer obrigação 
pactuada ou prevista em lei e no edital do 
presente pregão eletrônico, em que não 
se comine outra penalidade.  

17.Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre 
o valor do instrumento contratual, limitada a 20 (vinte) dias. 
Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser 
considerada inexecução total ou parcial do objeto.  

Inexecução total.  
18.Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo período de 

2 (dois) anos.  
19.Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato. 

Inexecução parcial do objeto.  

20.Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo período de 
1 (um) ano.  

21.Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte 
não executada.  

 
15.2. Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento dos 
produtos, o ÓRGÃO poderá proceder a rescisão unilateral do contrato, hipótese em que a CONTRATADA 
também se sujeitará às sanções administrativas previstas neste Edital. 
 
15.3. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo ÓRGÃO ou 
cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas 
cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula. 
 
15.4. A defesa a que alude o caput deste item deverá ser exercida pelo interessado no respectivo processo 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, podendo ocorrer a juntada de documentos e 
serem arroladas até 03 (três) testemunhas. 
 
15.5. Serão considerados injustificados, os atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente 
fundamentados, e, a aceitação da justificativa ficará a critério do ÓRGÃO que deverá examinar a legalidade 
da conduta da CONTRATADA. 
 
15.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo 
ÓRGÃO, conforme procedimento esboçado no subitem anterior, a CONTRATADA ficará isenta das 
penalidades mencionadas no subitem 15.1. 
 
15.7.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, e no caso de impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, 
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a licitante será descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, seus 
anexos, e nas demais cominações legais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DA RESCISÃO 

 
16.1. Constituem motivos para a rescisão a inexecução total ou parcial do Contrato, além das hipóteses 
legalmente previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de outras disposições legais 
aplicáveis. 

Parágrafo primeiro - A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento 
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Assegura-se ao CONTRATANTE, no caso 
de rescisão culposa, sem prejuízo das sanções cabíveis, os direitos estabelecidos no art. 80 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

Parágrafo segundo - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita 
e fundamentada da autoridade competente. 

Parágrafo terceiro - Quando a rescisão ocorrer com base nos Incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal 
nº 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos que houver 
sofrido, comprovados mediante processo administrativo, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pelo 
fornecimento efetivado prestado em decorrência da a execução do Contrato até a data da rescisão. 

Parágrafo quarto - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos 
créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das 
sanções previstas neste Instrumento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS 

 
17.1. A execução do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-ão pelas Cláusulas 
Contratuais e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os Princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, na forma do Artigo 54 da Lei Federal nº 8.666/93, 
combinado com Inciso XII do Artigo 55 do mesmo diploma legal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA – DA VIGÊNCIA 
 
18.1. A vigência do Contrato será de 6 (doze) meses, prorrogáveis por igual período, contados a partir da 
data de sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no DIÁRIO OFICIAL DO 
MUNICÍPIO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-NONA – DO REGISTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO 
CONTRATO 
 
19.1. O presente Contrato deverá ser registrado no TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO, na data da 
publicação do seu extrato, conforme prescreve o art. 6°, inciso VII da Resolução nº 11.535/2014-TCM. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO 
 
20.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no DIÁRIO OFICIAL DO 
MUNICÍPIO, em observância aos prazos legais. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA – DO FORO 
 
21.1. As partes elegem o foro da Justiça do Estado do Pará, na cidade de Belém, para dirimir quaisquer 
dúvidas que surgirem na execução do presente Instrumento. 
 
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, lavrou-se o presente 
Contrato em 03 (três) vias, para todos os fins de direito, sem rasuras ou emendas, na presença de 02 
(duas) testemunhas. 

 
Belém /PA, ....... de .................. de 201X. 
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__________________________ 
(Órgão) 

CONTRATANTE 
 
 
 

__________________________ 
(Razão social) 

CONTRATADA 
 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1.  
NOME: 

RG:__________________________ 

CPF:_________________________ 

2.  
NOME: 

RG:__________________________ 

CPF:_________________________ 
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EDITAL 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2020 

Processo nº 2949/2020 
 

O MUNICÍPIO DE BELÉM, neste ato se fazendo representar pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
COORDENAÇÃO GERAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEGEP, por intermédio do Pregoeiro 
designado pelo Decreto Municipal n° 96.052/2020-PMB, de 01 de abril de 2020, publicado no D.O.M nº 
13.976, de 17 de abril de 2020, conforme autorização contida no art. 4º, §3º do Decreto Municipal nº 
75.004/13-PMB, bem como na Lei Municipal nº 9.403/18, torna público que, de ordem do Senhora  
Presidente da Fundação Papa João XXIII, para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação 
na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, no modo de 
disputa ABERTO, sob o regime de execução indireta EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, para 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
FUNERÁRIOS”, objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada pelo 
COVID-19 no Município de Belém, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, às disposições da Lei Federal nº 10.520/02, Lei 
nº 13.979/2020 e MPV 961/2020, Decretos Federais nº 10.024/19, e nº 8.538/15, Instruções Normativas nº 
05/2014 e nº 03/2018-SLTI/MPOG e suas alterações, Lei Municipal nº 9.209-A/16 e nº 9.403/18, Decretos 
Municipais nº 47.429/05, nº 48.804A/05, nº 49.191/05, nº 75.004/13, nº 80.456/14, nº 91.254/18, nº 
95.955/2020 e nº 91.255/18 e alterações posteriores, e extensivamente às disposições da Lei 
Complementar Federal nº 123/06 e suas alterações, aplicando-se, ao processo licitatório em epígrafe, 
subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93. 
 

O presente Pregão será realizado à distância em sessão pública, por meio de sistema promotor de 
comunicação pela internet, sendo conduzido pelo pregoeiro da entidade promotora da licitação, com apoio 
técnico e operacional da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, que atuará como provedor do sistema eletrônico. 
 

A sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das Propostas de Preços e início 
da etapa de lances no dia, hora e endereço eletrônico abaixo discriminado: 
 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 
Unidade Administrativa de Serviços Gerais (UASG): 925387 

 
ENVIO DA PROPOSTA: 

A partir da publicação deste Edital. 
 

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 
Data: 18/06/2020 às 09h00 (horário de Brasília/DF) 

 
Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública, observarão, 
obrigatoriamente, o horário de Brasília/DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na 
documentação relativa ao certame. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. A presente licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS”, objetivando fortalecer os 
procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 no Município de Belém, de 
acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
1.2.  O objeto desta contratação deverá observar rigorosamente as especificações técnicas constantes 
neste TR e no Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19, emitido 
pelo Ministério da Saúde, de modo a esclarecer a qualidade e a forma dos serviços a serem prestados. 

 
1.3.   O Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19,                             
emitido pelo Ministério da Saúde pode ser obtido pelo site a seguir, mas a contratada deverá obedecer 
sempre a versão mais atual emitida: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-
coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf. 
 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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1.4. O Edital estará disponível no site: www.comprasgovernamentais.gov.br e site/portal da PMB: 
www.belem.pa.gov.br 

 
1.5. Havendo discordância entre as especificações deste objeto no Comprasnet e neste Edital, 
prevalecerão às constantes neste último. 
 
1.6. A adjudicação será por ITEM e o critério de julgamento será o MENOR PREÇO POR LOTE, 
observados os demais critérios de aceitabilidade definidos neste Edital. 
 
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. PODERÃO PARTICIPAR deste Pregão os licitantes que: 

2.1.1. Desempenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão e que estejam 
previamente cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no 
sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do sítio eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br 

2.1.2. Atendam às exigências constantes neste Edital e seus Anexos, em especial quanto à 
documentação requerida para sua habilitação; 

2.1.3. O cadastramento no SICAF deverá ser realizado através do procedimento do registro 
cadastral, o fornecedor interessado, ou quem o represente, deverá acessar o SICAF no Portal de 
Compras do Governo Federal, no sítio eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, por 
meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - 
Brasil. 

2.2. NÃO SERÁ ADMITIDA nesta licitação a participação de empresas: 

2.2.1. Empresa em processo de falência ou em recuperação judicial ou extrajudicial, salvo, nestes 
últimos casos (recuperação judicial ou extrajudicial), se cumpridas as demais exigências de 
qualificação econômico-financeira e a pessoa jurídica atenda aos requisitos mínimos estabelecidos 
pela legislação a que está sujeita, inclusive quanto à autorização judicial cabível; 

2.2.2. Estrangeiras que não funcionem no país; 

2.2.3. Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou 
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal; 

2.2.4. Empresa que esteja cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e/ou 
impedimento de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta da União, dos Estados 
do Distrito Federal e dos Municípios;  

2.2.5. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladas, coligadas ou subsidiária entre si, 
qualquer que seja sua forma de constituição; 

2.2.6. Que possuam entre seus dirigentes, gerentes, sócios detentores de mais de 10% (dez por 
cento) do capital social, responsáveis e técnicos que sejam administradores ou servidores do 
Município, na data da publicação do edital, na forma do art. 9°, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93. 

2.2.7. Que pratica ou foi autuada pelo Ministério do trabalho e Emprego – MTE por uso 
ilegal de mão-de-obra infantil, assim como toda a sua cadeia de fornecedores nos últimos 
05 (cinco) anos (Lei Municipal nº 9.209-A de 11 de maio de 2016). 

2.2.8. Empresas e os seus sócios ou proprietários condenados em processos criminais 
transitados em julgado por corrupção ativa, tráfico de influência, impedimento, perturbação ou 
fraude de concorrência, formação de quadrilha e outros crimes tipificados como ilícitos de 
malversação de recursos públicos (Lei Municipal nº 9.420 de dezembro de 2018). 

2.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o 
licitante às sanções previstas neste Edital. 
 
2.4. Não poderão participar da presente licitação, empresas que apresentem mais de uma Proposta. 
 
2.5. A licitante está obrigada a declarar, no sistema eletrônico, sua condição, ou não, de Microempresa 
– ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual – MEI. 
 
3. DO CREDENCIAMENTO 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.belem.pa.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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3.1. O credenciamento da licitante dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e de senha, 
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no site: www.compras 
governamentais.gov.br. O credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite 
a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
 
3.2. O credenciamento da licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins 
de habilitação. 
 
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 
ao Pregão Eletrônico. 
 
3.4. O uso de senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a 
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA, entidade promotora da licitação, responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
3.5. É de responsabilidade da licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-
los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à 
correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles que se tornem 
desatualizados.  
 
3.6. Em se tratando de Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP’ e 
Microempreendedor Individual – MEI, esta deverá informar, por ocasião do credenciamento, que detêm 
tal condição, segundo previsão do art. 13 do Decreto Federal nº 8.538/15, nos termos da Lei 
Complementar nº 123/06, e suas alterações, e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no 
capítulo V da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento acrescentar as expressões 
“Microempresa”, “Empresa de Pequeno Porte” ou “Microempreendedor Individual” ou suas 
respectivas abreviações, “ME”, “EPP” ou “MEI”, à sua firma ou denominação, conforme o caso. 
 
3.7. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 
sistema para imediato bloqueio de acesso. 
 
3.8. A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06 e 
suas alterações caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e das sanções previstas em lei e no item 22 deste Edital. 
 
4. DO ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
4.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao ato convocatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro PREFERENCIALMENTE em FORMATO DOC, em até 1 (um) dia útil anteriores à data fixada 
para abertura da sessão pública, EXCLUSIVAMENTE para o endereço eletrônico 
cgl.pregoeiro2@gmail.com, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre o questionamento no prazo de até 01 
(um) dia útil contados da data de recebimento do pedido de esclarecimento. 
 
4.2. Até 1 (um) dia útil antes da data fixada para abertura da sessão pública, na forma eletrônica, 
qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste pregão, mediante petição 
a ser enviada PREFERENCIALMENTE em FORMATO DOC, EXCLUSIVAMENTE para o endereço 
eletrônico cgl.pregoeiro2@gmail.com.  

4.2.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 01 (um) dia útil 
contados da data de recebimento do pedido de impugnação. 

4.2.2. Caso seja acolhida a impugnação contra o Edital, este será republicado na forma da lei e 
designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas. 

 
4.3. Tanto as respostas como os pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgados no portal 
www.comprasgovernamentais.gov.br, para ciência de todos os interessados. 
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5. DO CADASTRAMENTO E ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO NO SISTEMA  
 
5.1. A participação no Pregão dar-se-á por meio de digitação da senha privativa da licitante e 
subsequente encaminhamento da PROPOSTA DE PREÇO com a descrição do objeto ofertado e preço, 
concomitantemente com os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos neste Edital, ocorrerá por meio 
de chave de acesso e senha, a partir da publicação/disponibilidade do Edital no portal 
www.comprasgovernamentais.gov.br às 08h00 do dia 10/06/2020, horário de Brasília/DF, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário estabelecido para abertura da sessão 
pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
 
5.2. O licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação exigidos no Edital, desde que 
constem no SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes no 
sistema. 
 
5.3. As Microempresas – ME’s, Empresas de Pequeno Porte – EPP’s e Microempreendedores 
Individuais – MEI’s deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição 
de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da Lei Complementar nº 123/06, exceto 
se as mesmas já estiverem sido contempladas no SICAF. 
 
5.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta, documentos de habilitação e lances. 
 
5.5. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
5.6. Como requisito para a participação no Pregão a licitante deverá manifestar, em campo próprio do 
sistema eletrônico, relativo às declarações abaixo, o pleno conhecimento e atendimento das exigências 
de habilitação, e ainda as previstas neste Edital, e que sua proposta está em conformidade com as 
exigências deste instrumento convocatório. 

5.6.1. Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 
conformidade com as exigências do instrumento convocatório; 

5.6.2. Declaração de Menor, de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos 
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do 
inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal; 

5.6.3. Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo de sua Habilitação; 

5.6.4. Declaração de Elaboração de Proposta Independente; 

5.6.5. Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado; 

5.6.6. Declaração de Acessibilidade; 

5.6.7. Declaração de Cota de Aprendizagem (quando couber). 
 
5.7. A PROPOSTA DE PREÇOS cadastrada no sistema comprasgovernamentais deverá conter: 

5.7.1. Especificação clara e detalhada do serviço ofertado, de acordo com o Anexo II deste 
Edital, sem referência às expressões “similar”, sendo vedadas descrições vagas, como “de 
acordo com o edital”, “modelo xx”, “conforme proposta a apresentar”, etc. 

5.7.2. O valor UNITÁRIO do ITEM que compõe o LOTE, em algarismo, expresso em moeda 
corrente nacional (R$), considerando as QUANTIDADES constantes no Anexo II do presente 
Edital. 

5.7.3. Todos os preços deverão ser expressos em Real (R$), com 02 (duas) casas decimais. 

5.7.4. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão substituir ou excluir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto desta licitação, sem 
conter alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um 
resultado, sob pena de desclassificação. 
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5.7.6. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importará a desclassificação da 
proposta. 

 
5.8. Do encaminhamento da PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA comprasgovernamentais 
deverá conter: 

5.8.1. Valores expressos, obrigatoriamente, em real; 

5.8.1.1. Valor UNITÁRIO e TOTAL dos ITENS que compõe o LOTE e valor TOTAL do LOTE 
em algarismo e por extenso da proposta. Os preços serão registrados com 02 (duas) casas 
decimais, incluído nos mesmos todos os custos diretos e indiretos de despesas, tais como: frete, 
taxas e impostos, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, transporte, 
inclusive desembaraço alfandegário e demais despesas decorrentes da execução do objeto 
licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título 
posteriormente. 

5.8.1.2. Os valores UNITÁRIOS dos ITENS que compõe o LOTE não poderão ser superiores 
aos constantes no Anexo II do Edital. 

5.8.1.3. Havendo divergência entre o valor unitário e total prevalecerá o unitário, e entre o 
expresso em algarismo e por extenso, o último. 

5.8.2. Especificação do serviço ofertado de forma clara e detalhada e ainda informação de: 
Validade dos produtos, não podendo ser inferior que 12 (doze) meses a contar da data de entrega 
no órgão solicitante; 

5.8.3. DADOS DO LICITANTE: Nome do representante legal da empresa, Razão Social, endereço 
completo com CEP, telefone, endereço eletrônico (e-mail), número do CNPJ, nome do banco, o 
código da agência e o número da conta-corrente e praça de pagamento; 

 
5.8.4. A realização dos serviços deverá ser de acordo com as normas de referência técnica da 
ANVISA e somente quando solicitado pela FUNPAPA, e de acordo com as condições de 
referências técnicas para o funcionamento de estabelecimentos funerários e congêneres da 
ANVISA,; 

 
5.8.5. O(s) REGISTRO(S) DE CERTIDAO (ÕES) DE ÓBITO refere-se a declaração feita em 
cartório oficial de registro civil da circunscrição local, lavrada à vista do atestado médico, se houver, 
ou em caso contrário mediante declaração de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado 
a morte; 

 
5.8.6. Na execução dos serviços funerários deverá ser garantida a disponibilização de VAN PARA 
ACOMPANHANTE, somente quando solicitado pela FUNPAPA, desde que obedecidas as 
formalidades e cautelas legais estabelecidas pela OMS e pelo MS, com motorista e dotado de todos 
os itens de segurança dispostos na Lei de Trânsito brasileira; 
 
5.8.7. Prazo de validade da Proposta de Preços: não inferior a 120 (cento e vinte) dias, 
contados da data de sua apresentação. 
 
5.8.8. Os serviços deverão ser prestados no prazo máximo de 04 (quatro horas) após o 
recebimento da nota de empenho e de acordo com a solicitação formal do órgão, a ser prestado na 
Região Metropolitana de Belém, para efetivar a prestação respectiva, quando então apresentará a 
nota fiscal correspondente que, depois de conferida e atestada, será paga em até 10 (dez) dias 
após sua apresentação.  
 
5.8.9. Deverá encaminhar as seguintes DECLARAÇÕES na PROPOSTA DE PREÇOS: 

             a) Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídos todos os custos e despesas 
diretas e indiretas, frete, taxas e impostos, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais e 
trabalhistas, transporte, inclusive desembaraço alfandegário e demais despesas decorrentes da 
execução do objeto licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer 
título posteriormente. 

             b) Declaração de que os valores ofertados na proposta serão fixos e irreajustáveis. 

5.9. Não será permitida a alteração da proposta, após sua apresentação. 
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5.10. Não será aceita imposição de valor mínimo para faturamento do pedido e de faturamento 
mínimo na proposta. 
 
5.11. O quantitativo indicado no Anexo II é meramente estimativo, não acarretando à FUNPAPA/PMB 
qualquer obrigação quanto à aquisição das quantidades máximas estabelecidas em cada item. 
 
5.12. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado e aceito pelo Pregoeiro. 
 
5.13. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste Edital e seus Anexos, 
sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o seu julgamento. 
 
5.14. As propostas poderão conter outros dados e informações que, a critério do licitante, sirvam para 
melhor documentar e esclarecer o fornecimento do objeto. 
 
5.15. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
5.16. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito fornecimento do objeto será interpretada 
como já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas. 
 
5.17. Não serão consideradas as propostas com alternativas, devendo os licitantes se limitar às 
especificações constantes no Anexo II. 
 
5.18. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da proponente, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
5.19. O Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores esclarecimentos sobre a composição 
dos preços propostos. 
 
5.20. Por ocasião do envio da proposta, a licitante enquadrada como Microempresa – ME, Empresa de 
Pequeno Porte – EPP’ e Microempreendedor Individual – MEI deverá declarar, em campo próprio do 
sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, para fazer 
jus aos benefícios previstos na referida lei. 
 
5.21. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento 
da proposta. 
 
5.22. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio 
de lances.  
 
6. DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 
 
6.1. A partir das 09h00 (horário de Brasília/DF) do dia 18/06/2020 terá início a sessão pública do 
Pregão Eletrônico nº 93/2020, com a abertura e julgamento das Propostas de Preços recebidas, as quais 
devem estar em perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas neste Edital e seus 
Anexos. 
 
6.2. Incumbirá aos licitantes o acompanhamento das operações no sistema eletrônico durante a Sessão 
Pública do Pregão e a responsabilidade, pelos ônus decorrentes da perda de negócios pela inobservância 
das mensagens emitidas pelo sistema ou em razão de desconexão. 
 
6.3. Os licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem excluídos 
do certame pelo Pregoeiro. 
 
6.4. A comunicação entre o pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens (via chat), 
em campo próprio do sistema eletrônico. 
 
6.5. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que contenham vícios 
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas ou estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Edital e seus Anexos. 
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6.6. Será DESCLASSIFICADA e não participará da fase de lances a proposta que: 

6.6.1. Não atenda as especificações mínimas exigidas no edital, ou com expressões vagas que 
não definam o objeto, tais como: “conforme o edital”, “modelo xx”, “conforme proposta a ser 
enviada”, etc. 

6.6.2. Esteja identificada pelo licitante. 

6.6.3. Não atenda aos termos deste Edital e seus Anexos. 

6.6.4. Contenha preços incompatíveis com os praticados no mercado, com os custos estimados 
para a execução do objeto desta licitação e com as disponibilidades orçamentárias da FUNPAPA. 

6.6.5. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.6.6. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.7. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, e somente estas 
participarão da fase de lance. 

 
7. DA FASE DE LANCES  
 
7.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horário de 
registro e valor. 
 
7.2. Os lances serão ofertados por ITEM e o critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR 
LOTE. 
 
7.3. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva 
e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 
 
7.4. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão pública e as regras estabelecidas no Edital. 

7.4.1. O licitante poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado, ainda que superior ao 
menor registrado no sistema, objetivando uma melhor posição na ordem de classificação dos lances. 
Assim, caso o primeiro venha a ser inabilitado será chamado o licitante na imediata ordem de 
classificação dos lances (2º melhor lance). 

 
7.5. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado no 
sistema. 

 
7.6. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de: 

 
 R$ 10.000,01 até R$ 100.000,00 = R$ 100,00 (cem reais) 
 R$ 100.000,01 até R$ 1.000.000,00 = R$ 1.000,00 (mil reais) 

 
7.7. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 
 
7.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
 
7.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos 
do período de duração da sessão pública.  
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7.10. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários.  
 
7.11. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-
se-á automaticamente.  
 
7.12. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 
lances, em prol da consecução do melhor preço.  
 
7.13. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de 
Gestão do Ministério da Economia. 

7.13.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.  
 
7.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
melhor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedado a identificação do 
detentor do lance. 

7.14.1. Lances considerados inexequíveis serão excluídos do sistema pelo Pregoeiro, que alertará 
os licitantes quanto à necessidade de cumprimento das obrigações previstas no Edital e seus 
Anexos e a possibilidade de aplicação de sanções administrativas. 

 
7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 

 
7.16. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances. 

7.16.1. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo 
dos atos realizados. 

7.16.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública 
será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas após comunicação 
do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sitio eletrônico utilizado para divulgação. 

 
7.17. Caso não se realize lance, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o 
valor estimado para a contratação. 
 
7.18. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico (via chat), contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preço, observado o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 

7.18.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

 
7.19. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
 
Das Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedor Individual – MEI 
 
7.20. Após a fase de lances, será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação 
para as Microempresas – ME’s, Empresas de Pequeno Porte – EPP’s e Microempreendedores 
Individuais – MEI’s. 

7.20.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME’s, 
EPP’s e MEI’s sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 

 
7.21. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

7.21.1. A ME, EPP ou MEI melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior 
àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado; 
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7.21.2. Não ocorrendo à contratação de ME, EPP ou MEI, na forma do subitem anterior, serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 8.4.1 na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 
7.22. Na hipótese do não uso do direito de preferência, o objeto licitado será adjudicado em favor da 
proposta originalmente vencedora do certame. 
 
8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
8.1. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por 
meio do SICAF através da internet (on-line), nos documentos por ela abrangidos em relação à 
habilitação jurídica; à regularidade fiscal e trabalhista; à qualificação econômica e financeira; e 
habilitação técnica, conforme disposto na Instrução Normativa nº 03/2018-SLTI/MPOG. 

8.1.1. Os documentos apresentados digitalmente no registro cadastral são de responsabilidade do 
interessado, que responderá nos termos da legislação civil, penal e administrativa por eventuais 
inconsistências ou fraudes. 

8.1.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes no SICAF para que 
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com 
apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

8.1.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em 
encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto Federal nº 10.024/19.  

8.1.4. Os documentos cadastrados no SICAF não precisam ser encaminhados através do sistema 
comprasgovernamentais. 

8.1.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
convocado a encaminhá-los, em formato digital, no prazo de até 02 (duas) horas, a partir da 
solicitação do pregoeiro exclusivamente através do módulo de convocação de anexos do 
sistema comprasgovernamentais, sob pena de inabilitação. 

8.1.6. Os documentos digitalizados enviados pelo interessado terão valor de cópia simples. 

8.1.7. Será assegurado ao licitante cadastrado e habilitado no SICAF o direito de apresentar por 
meio eletrônico, exclusivamente através do módulo de convocação de anexos do sistema 
comprasgovernamentais a documentação atualizada e regularizada, caso esteja com algum 
documento vencido, observado o prazo estabelecido pelo Pregoeiro, conforme previsto no inciso 
XIV do Art.12 do Decreto nº 47.429/05, devendo posteriormente providenciar a atualização do 
cadastro no SICAF. 

8.1.8. Na hipótese de falha no SICAF ou nos sítios oficiais, que impossibilite a confirmação da 
habilitação mencionada no item 8.1, o Pregoeiro assinalará prazo para que o licitante faça a 
apresentação da documentação necessária por meio eletrônico, exclusivamente através do módulo 
de convocação de anexos do sistema comprasgovernamentais. 

8.1.9. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das Microempresas – ME’s, 
Empresas de Pequeno Porte – EPP’s e Microempreendedores Individuais – MEI’s, somente 
será exigida para efeito de assinatura do Contrato, observado o disposto nos §1° e §2° do art. 
43 da Lei Complementar nº 123/06. 

 
8.2. As Microempresas – ME’s, Empresas de Pequeno Porte – EPP’s e Microempreendedores 
Individuais – MEI’s deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

8.2.1. Na hipótese acima descrita, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
fiscal e trabalhista das Microempresas – ME’s, Empresas de Pequeno Porte – EPP’s e 
Microempreendedores Individuais – MEI’s, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização 
da documentação. 

8.2.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 
na decadência do direito das Microempresas – ME’s, Empresas de Pequeno Porte – EPP’s e 
Microempreendedores Individuais – MEI’s vencedora à contratação, sem prejuízo das sanções 
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previstas no art. 49, incisos e §§1º e 2º do Decreto Federal n° 10.024/19, combinado com o art. 81 
da Lei Federal nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, conforme a contrato de Preços, ou revogar a licitação. 

8.2.3. A empresa que DECLARAR falsamente se tratar de Microempresa – ME, Empresa de 
Pequeno Porte – EPP, Microempreendedor Individual – MEI ou Sociedade Cooperativa para 
valer-se do tratamento diferenciado concedido pela Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações 
incorrerá no crime de falsidade ideológica e estará sujeita às penas previstas no art. 299 do Código 
Penal, sem prejuízo das demais penalidades cíveis e administrativas cabíveis. 

 
8.3. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará as seguintes 
DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO do licitante, observado o disposto neste Edital: 

8.3.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  

8.3.1.1. SICAF; 

8.3.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 
abrange o cadastro no CNJ, do CEIS, do próprio TCU e o Cadastro Nacional de Empresas 
Punidas - CNEP do Portal da Transparência (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/); 

8.3.1.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei Federal n° 8.429/92, que prevê, dentre as 
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição 
de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário: 

a) Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.  

b) A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros.  

c) O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.  

8.3.1.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 
de condição de participação; 

8.3.1.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

8.3.2. Ressalvado o disposto no item 8.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação, no caso dos 
mesmos não estarem inseridos no SICAF.  

 
8.3.3. A autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá 
dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, 
ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, do licitante com menor 
proposta de preços, respeitada a ordem de classificação das propostas, ressalvada a 
exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social por meio 
da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União. 
 

8.3.3.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Cópia do Ato Constitutivo (no caso de empresário individual) ou Contrato Social ou 
Estatuto Social consolidado e/ou suas alterações posteriores, de modo a verificar se o objeto 
social do licitante é compatível com o objeto da licitação; 

b) Inscrição do Ato Constitutivo no órgão competente acompanhada, no caso de sociedades 
civis, de prova da diretoria em exercício; 

https://certidoes-apf.apps.tcu/
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c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 

8.3.3.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), vigente na data 
prevista para abertura da licitação; 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive quanto às contribuições 
Sociais, representada pela Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais 
e à Dívida Ativa da União; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal do domicílio ou sede 
do licitante; 

c.1) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estadual ou municipal, relacionados 
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração do órgão competente 
do seu domicilio ou sede, ou outro equivalente, na forma da lei. 

d) Prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF – Certificado de 
Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, instituída pela Lei Federal nº 
12.440/11, podendo ser retirada através do site: www.tst.jus.br/certidao, para comprovar a 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho do licitante/fornecedor, 
quando não houver indicação no SICAF; 

f) Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas – CNIT, decorrentes de autuações, instituída 
pela Lei Municipal nº 9.209-A/16, por uso ilegal de mão-de-obra infantil, assim como toda 
sua cadeia de fornecedores. Podendo ser retirada através do link: 
http://consultacpmr.mte.gov.br/ConsultaCPMR/, para comprovar não terem sido autuadas 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego e outro órgão responsável. 

 
8.3.3.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), do exercício 
social já exigível e apresentados na forma da lei, conforme disposto no art. 1.078, Código 
Civil, podendo ainda, considerando o que dispõe o Art. 6º da Medida Provisória nº 931/2020, ser 
apresentado o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado (DRE) do Exercício anterior. 

b) Não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 
porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do 
Decreto nº 8.538, de 2015); 

b.1) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação 
de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 
sociedade; 

b.2) Devem constar a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício 
anterior (análise comparativa da situação financeira); 

b.3) Comprobatório da boa situação financeira, comprovada através da aferição dos índices: 
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG). Todos os índices obtidos 
deverão ser maiores que 1,00 ou, Patrimônio Líquido de, no mínimo, 10% (dez por cento) 
do valor a ser contratado, caso os índices forem menores ou igual a 1,00, aplicando as 
seguintes fórmulas: 

         Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG = --------------------------------------------------------------- 

        Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

          Ativo Total 
SG = --------------------------------------------------------------- 

        Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

         Ativo Circulante 
LC = ------------------------- 
        Passivo Circulante 
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b.6) Com relação ao Balanço Patrimonial deverá, ainda, a licitante observar o seguinte: 

⮚ As empresas obrigadas ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) devem 
apresentar suas demonstrações contábeis por esse sistema, acompanhadas das Notas 
Explicativas e do Recibo de Entrega à Secretaria da Receita Federal; 

⮚ Empresas OPTANTES pelo regime de tributação do Simples Nacional devem 
apresentar o Comprovante da Opção, obtido através do site da Secretaria da Receita 
Federal, http://www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional 

⮚ Empresas constituídas há menos de 01 (um) ano deverão apresentar cópia do livro 
diário, contendo o balanço de abertura, registrado na Junta Comercial ou órgão 
equivalente. 

⮚ As sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedades anônimas), deverão 
apresentar o Balanço Patrimonial em conformidade com a referida Lei, e, estando sujeitas 
à Escrituração Digital Eletrônica (ECD), também ficarão sujeitas à apresentação das 
informações extraídas do SPED Contábil. 

 
8.3.3.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Atestado de Capacidade Técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, comprovando que a empresa licitante desempenhou ou desempenha atividade 
pertinente e compatível em características ao objeto da licitação, deverá estar emitido em 
nome e com o CNPJ/MF da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante; 

 
b) Licença de Funcionamento (Alvará Sanitário) atualizada, ou cadastramento definitivo 
emitidos por órgão da Vigilância Sanitária local; 

 
8.4. A eventual ausência de documentos exigidos na fase de habilitação, emitidos por órgãos e/ou 
entidades emissores de certidões, poderá ser suprida pelo Pregoeiro através de consulta online. 
 
8.5. Os documentos relacionados deverão estar emitidos em papéis timbrados dos Órgãos ou 
Empresas que as expediram. 
 
8.6. Quando a proposta de preços e as declarações exigidas neste Edital forem assinadas por um 
preposto da empresa que não seja seu sócio administrador ou proprietário, o licitante também deverá 
enviar exclusivamente através do sistema comprasnet, instrumento público ou particular de 
procuração ou documento equivalente, com firma reconhecida, com poderes especiais para 
responder, formular ofertas e lances de preços, recorrer e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, em nome do proponente. 
 
8.7. O prazo para o envio de documentos de habilitação complementares através do sistema 
comprasnet poderá ser prorrogado a critério do Pregoeiro, desde que devidamente fundamentado 
objetivando sempre a maior competitividade e melhores preços para Administração. 
 
8.8. A NÃO apresentação dos documentos acima referenciados nos prazos estabelecidos implicará na 
inabilitação do licitante. 
 
8.9. O documento de confirmação no SICAF será anexado pelo Pregoeiro, à documentação original ou 
cópias autenticadas do licitante com proposta aceita no sistema Comprasnet. 
 
8.10. Os documentos mencionados neste Capítulo deverão referir-se exclusivamente ao 
estabelecimento da licitante, vigentes à época da abertura da licitação, podendo ser apresentados em 
original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, ou por cópias não 
autenticadas, desde que sejam exibidos os originais para a conferência pelo Pregoeiro, ou por publicação 
em órgão de imprensa oficial. A verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões 
constitui meio legal de prova. 
 
8.11. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para habilitação deverão estar em nome 
do licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e o respectivo endereço. 
 
8.12. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional
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8.13. Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por tradutor juramentado e também 
devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 
 
8.14. Os documentos relacionados à HABILITAÇÃO exigidos neste Edital deverão ser inseridos pelo 
licitante no SICAF. 
 
9. DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
9.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços de acordo com as exigências contidas 
no Edital, pelo critério do MENOR PREÇO POR LOTE, podendo encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja 
obtido preço melhor, bem assim, decidir sobre sua aceitação. 
 
9.2. O Pregoeiro poderá solicitar manifestação da Área Técnica, da Assessoria Jurídica ou de outros 
setores pertencentes ao quadro de pessoal da FUNPAPA/PMB, dos demais órgãos da Administração 
Municipal, ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 
 
9.3. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação 
do licitante conforme disposições do edital, ficando passiva de desclassificação a proposta acima dos 
valores estimados. 

 
9.4. No caso da proposta ou o lance de menor valor não ser aceitável, ou se o licitante desatender às 
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

9.4.1. Ocorrendo a situação a que se refere o item 9.3, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante 
para que seja obtido preço melhor, observado o critério de julgamento e o valor estimado para 
contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital, e/ou envio 
da proposta vencedora de preços atualizada e assinada pelo representante legal do licitante ou por 
seu procurador com poderes para o ato. 

9.4.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes, sendo obrigatório envio de resposta pelos participantes do certame, quando 
encaminhada via chat, no prazo de até 05 (cinco) minutos, qualquer pedido de informação ou 
solicitação feita pelo pregoeiro. 

9.4.3. A inobservância do disposto no item anterior acarretará a recusa da proposta do licitante, 
somente para as negociações com valores acima do estimado/referência. 

 
9.5. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro analisará os 
documentos de habilitação. 
 
9.6. Conforme art. 17, inciso VI do Decreto Federal nº 10.024/19, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes a eficácia para 
fins de classificação e habilitação. 
 
10. DA OPÇÃO DO LOTE 

 
10.1. Não será admitido, como regra, que a mesma empresa seja contratada para mais de um lote, a fim 
de preservar o parcelamento do objeto e o atendimento simultâneo da demanda, conforme a necessidade 
e dinâmica dos serviços. 

 
10.1.1. Será admitida a contratação de dois ou mais lotes para uma mesma empresa somente se: 

 
10.1.2.  Não existirem quantidade suficiente de propostas de empresas interessadas para 
contemplação dos lotes a participantes diferentes; 
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10.1.3.  Existindo quantidade suficiente de propostas, as participantes desistam de suas propostas, 
de modo que não possa haver contemplação de um lote por empresa; 

 
10.1.4. No momento de negociação de preços, as participantes que apresentarem propostas com 
valores acima dos preços de serviços (unitários e/ou global) da menor proposta não aceitarem 
reduzir seus valores de modo a garantir a homogeneidade de preços pelos serviços a serem 
contratados, compatíveis com a pesquisa de mercado, hipótese em que somente uma ou duas 
empresas poderão ser contempladas com dois ou mais lotes, sendo que a mesma empresa deverá 
cotar os mesmos preços unitários para todos os lotes, caso opte pela participação na totalidade dos 
serviços contemplados no termo de referência. 

 
10.2. Caso, excepcionalmente, a CONTRATANTE necessite contemplar dois ou mais lotes para 
uma mesma empresa, esta emitirá declaração que possui estrutura e empregados suficientes para 
prestar a quantidade total de serviços dos lotes de modo a garantir a continuidade do serviço 
funerário essencial neste momento de combate à Pandemia. 
 
11. DA FORMULAÇÃO E ENVIO DA PROPOSTA AJUSTADA NO SISTEMA 
 
11.1. Encerrada as etapas de lances e negociação da sessão pública, o Pregoeiro convocará através 
do canal de comunicação eletrônica (chat), o licitante que apresentar o menor preço para envio da 
PROPOSTA DE PREÇOS atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu 
procurador com poderes para o ato, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, em até 02 (DUAS) HORAS 
ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação 
de Anexos do Sistema Comprasgovernamentais, com as informações constantes no item 5.8 e 
subitens deste Edital.ccc 

 
12. DO ENVIO DA PROPOSTA VENCEDORA E DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL 

 
12.1. A PROPOSTA DE PREÇOS e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO remetidos por meio eletrônico 
do sistema comprasnet, deverão ser encaminhados por uma das seguintes formas: em original ou por 
cópia autenticada ou cópia simples (desde que sejam apresentados os originais para a conferência), no 
prazo de 1 (um) dia útil, contado a partir da solicitação do pregoeiro, para Comissão Permanente de 
Licitação/PMB, no seguinte endereço: Av. Governador José Malcher, nº 2110, Bairro: São Brás 
(perímetro: entre Trav. 3 de Maio e Trav. 9 de Janeiro) - CEP: 66.060-230 - Belém/PA CNPJ: 
14.700.173/0001-27. 

 
12.2. A Proposta de Preços e documentos que necessitem de assinatura poderão ser encaminhados 
devidamente assinados por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira - ICP - Brasil. 

 
12.3. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser 
apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 
 
12.4. Não serão permitidas emendas, rasuras, ressalvas, adendos, alterações, acréscimos, substituições 
ou entrelinhas a documentação ou a propostas, exceto a promoção de diligências que o Pregoeiro 
entender necessárias, bem como a autenticação de documentos pelo Pregoeiro, destinada a esclarecer 
ou a complementar a instrução do processo licitatório ou para instrução de eventuais recursos interpostos. 
 
12.5. Será DECLARADO vencedor o licitante que apresentar o menor preço, com proposta aceita e 
estiver regularmente habilitado, após o RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA dos documentos originais ou 
cópias autenticadas de PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
13. DO RECURSO  
 
13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e 
motivada, em campo próprio do sistema, no prazo de 20 (vinte) minutos, manifestar sua intenção de 
recorrer, no momento indicado pelo Pregoeiro. 

13.1.1. Constatada pelo Pregoeiro a admissibilidade da intenção do recurso, será concedido ao 
recorrente o prazo de 01 (um) dia, para apresentar as razões de recurso, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem as contrarrazões em igual prazo, 
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que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

 
13.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, no prazo 
fixado pelo Pregoeiro, nos termos do caput, importará a decadência desse direito, ficando o Pregoeiro 
autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 
 
13.3. A decisão do pregoeiro deverá ser motivada e submetida à apreciação da autoridade responsável 
pela licitação. 
 
13.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
 
13.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
13.6. A sessão pública do pregão só será concluída depois de declarado o vencedor do certame e 
encerrado o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso, cabendo aos licitantes 
permanecer conectados ao sistema até o final desta etapa. 
 
13.7. Após o julgamento dos recursos e das contrarrazões, e constatada a regularidade dos atos 
praticados, será adjudicado o objeto do certame ao licitante declarado vencedor, estando o resultado final 
da licitação sujeito à homologação pela Autoridade Superior competente, que irá analisar a conveniência 
e oportunidade da contratação e a legalidade dos atos praticados. 
 
14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
14.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que não 
houver recurso. 
 
14.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser 
realizada depois da adjudicação do objeto à proponente vencedora pelo pregoeiro, ou, quando houver 
recurso, pela própria autoridade competente. 
 
14.3. Quando a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a 
contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos licitantes quantos forem 
necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora. 
 
15. DO CONTRATO E NOTA DE EMPENHO 
 
15.1. O presente Edital fará parte integrante e inseparável do Contrato a ser firmado com a licitante 
vencedora, conforme Anexo IV. 
 
15.2. Após homologada a licitação, a CONTRATANTE convocará a licitante vencedora, durante a 
assinatura do instrumento contratual ou instrumento equivalente juntamente com a Nota de 
Empenho, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções constantes neste edital e do previsto no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 

15.2.1. Previamente à emissão de Nota de Empenho, à contratação e a cada pagamento, a 
CONTRATANTE deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária 
de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder 
Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

15.2.2. Na ocasião da assinatura do CONTRATO, a licitante vencedora deverá dispor de 
“CERTIFICAÇÃO DIGITAL”, nos termos da resolução n° 11.536/2014-TCM. 

 
15.3. É facultado à Administração, quando o convocado não apresentar situação regular no ato da 
contratação ou se recusar-se a assinar/retirar o referido documento, no prazo e condições estabelecidas, 
chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, 
nas condições de sua(s) proposta(s), ou conforme negociação, podendo ainda, revogar a licitação 
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 
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15.4. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato ou retirar o instrumento 
equivalente com a Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE, caracterizará 
o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 
 
15.5. As formas de pagamento, recebimento, obrigações das partes, penalidades contratuais e demais 
condições estabelecidas para o ajuste estão discriminadas na Minuta de Contrato, parte integrante deste 
Edital. 
 
15.6. Os contratos terão suas vigências de até 6 (seis) meses e poderão ser prorrogados por períodos 
sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência. 
 
15.7. O prazo para recebimento da Nota de Empenho poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Administração. 
 
15.8. A emissão da Nota de Empenho está condicionada à verificação da regularidade da habilitação 
parcial do licitante vencedor no SICAF. 
 
15.9. É facultado ao Pregoeiro, quando o convocado não receber a Nota de Empenho, no prazo e nas 
condições estabelecidas, convocar outro licitante, obedecida a ordem de classificação, para assiná-lo, 
após negociação, aceitação da proposta e comprovação dos requisitos. 
 
16. DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 
16.1. Nos termos do art. 58, inciso III combinado com o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, será 
designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos itens, anotando em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização 
de falhas ou defeitos observados;  
 
16.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou 
vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de 
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 8.666, de 1993; 
 
16.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
 
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - FUNPAPA/PMB 
 
São obrigações da FUNPAPA/PMB: 
 
17.1. Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das 
condições estabelecidas; 
 
17.2. Rejeitar os serviços cujas especificações não atendam aos requisitos mínimos constantes neste 
TR; 
 
17.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio da comissão ou gestor, designado 
para este fim, de acordo com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
17.4. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega 
dos itens e emissão dos Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo; 
 
17.5. Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação de cada um dos itens que compõem o 
objeto deste termo a serem recebidos; 
 
17.6. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes de cada 



SEGEP 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
COORDENAÇÃO GERAL DO 
PLANEJAMENTO E GESTÃO 

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO - PMB 
 

Coordenadoria Geral de Licitação/PMB 
Av. Governador José Malcher, nº 2.110, Bairro: São Brás, CEP: 66060-230 – Belém/PA 

Fone: (91) 3202-9919, e-mail: cgl.pregoeiro2@gmail.com 

um dos itens que compõem o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias; 
 
17.7. Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para ajustes e/ou substituições 
dos objetos que compõem o objeto deste termo. 
 
18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
São obrigações da CONTRATADA: 
 
18.1. Fornecer o objeto de acordo com os parâmetros estabelecidos neste TR, atendidos os requisitos e 
observadas às normas constantes deste instrumento; 
 
18.2.  Colocar à disposição da FUNPAPA/PMB, os meios necessários à comprovação da qualidade dos 
itens, permitindo a verificação das especificações em conformidade com o descrito no anexo; 
 
18.3.  Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e 
municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo; 
 
18.4.  Responsabilizar-se pela(s) garantia(s) do(s) serviços (s), objetos da licitação, dentro dos padrões 
de certificação de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em 
vigor; 
 
18.5.  Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 
assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos; 
 
18.6.  Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto adquirido pelo contratante, 
sem prévia autorização; 
 
18.7.  Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela FUNPAPA/PMB, ou pelo órgão 
participante, durante a vigência do contrato; 
 
18.8.  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
18.9. Aceitar os acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até 50% (cinquenta por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato, consoante disposto na Lei n° 13.979/2020. 

 
18.10. Fornecimento de mão de obra adequada para prestação dos serviços, devendo utilizar uniformes 
e estar com os respectivos crachás de identificação, em local visível, no ato da prestação do serviço; 
 
18.11. Providenciar para que os empregados da CONTRATADA ao prestar o serviço portem-se de modo 
adequado e tratem com respeito e urbanidade todas as pessoas a quem por ventura precisem se dirigir; 
 
18.12. A licitante CONTRATADA utilizará de pessoal devidamente habilitado para execução dos serviços, 
sendo por sua conta todas as despesas que incidam, direta ou indiretamente no pagamento de pessoal; 
 
18.13. A Empresa se responsabilizará pelos danos causados por seus empregados ao patrimônio da 
CONTRATANTE ou de terceiros, ainda que involuntariamente, devendo ser adotadas as providências 
necessárias, colimando o ressarcimento dos danos em prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, 
a contar da comunicação por escrito efetuada por esta Fundação.  
 
18.14. O objeto desta contratação deverá observar rigorosamente as especificações técnicas constantes 
neste TR e no Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19, emitido 
pelo Ministério da Saúde, de modo a esclarecer a qualidade e a forma dos serviços a serem prestados. 

 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
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18.14.1. O Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19, emitido 
pelo Ministério da Saúde pode ser obtido pelo site a seguir, mas a contratada deverá obedecer 
sempre a versão mais atual emitida: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-
corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf. 

18.15. A realização dos serviços deverá ser de acordo com as normas de referência técnica da ANVISA 
e somente quando solicitado pela FUNPAPA, e de acordo com as condições de referências técnicas 
para o funcionamento de estabelecimentos funerários e congêneres da ANVISA,; 
 
18.16. O(s) REGISTRO(S) DE CERTIDAO (ÕES) DE ÓBITO refere-se a declaração feita em cartório 
oficial de registro civil da circunscrição local, lavrada à vista do atestado médico, se houver, ou em caso 
contrário mediante declaração de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado a morte; 
 
18.17. Na execução dos serviços funerários deverá ser garantida a disponibilização de VAN PARA 
ACOMPANHANTE, somente quando solicitado pela FUNPAPA, desde que obedecidas as 
formalidades e cautelas legais estabelecidas pela OMS e pelo MS, com motorista e dotado de todos os 
itens de segurança dispostos na Lei de Trânsito brasileira; 
 
19. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
19.1. O recebimento, o local e o prazo de entrega deverão ocorrer de acordo com o contido no Termo 
de Referência – Anexo I deste Edital. 
 
19.2. A critério do CONTRATANTE poderá ser modificado o local de entrega, para outro endereço no 
Município de Belém, sem qualquer tipo de ônus adicionais. 
 
19.3. O recebimento e a aceitação dos objetos estarão condicionados à observância de suas descrições 
técnicas, cabendo à verificação e avaliação, sendo atestados, mediante avaliação técnica favorável pelo 
responsável técnico da FUNPAPA. 
 
19.4. Apresentar o produto com a embalagem em perfeito estado, nas condições de temperatura exigidas 
no rótulo, sendo que todos os dados devem estar em língua portuguesa, separados por lotes e prazos de 
validade, com seus respectivos quantitativos impressos na Nota Fiscal. 
 
19.5. Não serão aceitos objetos diferentes dos especificados no Anexo II, fora dos prazos mínimos 
estipulados, em mau estado de conservação, de qualidade inferior, com a embalagem danificada ou com 
os lacres de segurança (para aquele(s) objetos (s) que houver) rompidos. 
 
19.6. O objeto desta licitação será recebido por servidor designado ou comissão, na forma do art. 15, 
§8º, da Lei Federal nº 8.666/93, nos prazos e nos termos estabelecidos no referido Termo de Referência 
– Anexo I, sendo atestados, mediante termo circunstanciado, e serão recebidos: 

a) Provisoriamente: no ato da entrega, para posterior verificação da conformidade do objeto, com 
as especificações contidas no Anexo II, mediante a emissão do Termo de Recebimento Provisório; 

b) Definitivamente: no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da assinatura 
do Termo de Recebimento Provisório e após a verificação de sua compatibilidade com as 
especificações do objeto desta licitação, mediante a emissão de Termo de Recebimento Definitivo 
assinado pelas partes. 

 
19.7. O recebimento definitivo não exclui as responsabilidades civil e penal da ADJUDICATÁRIA. 
 
19.8. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer serviço que não esteja de 
acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente de boa qualidade, bem como 
determinar prazo para substituição do serviço eventualmente fora de especificação. 
 
19.9. Caso, durante o prazo de garantia, seja constatado quaisquer defeitos ou divergências nas 
características dos serviços, o Contratante, comunicará o fato, por escrito, ao Fornecedor, sendo de até 
48 (quarenta e oito) horas o prazo para correção dos defeitos e/ou troca dos serviços, contadas a 
partir da solicitação efetuada, sem qualquer ônus à Administração Pública.  
 
20. DO PAGAMENTO 
 
20.1. O preço ajustado será total, fixo e definitivo, expresso em moeda corrente do país. 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
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20.2. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias subsequentes à entrega definitiva dos itens, 
mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor competente, 
após conferência das quantidades e da qualidade do mesmo. 
 
20.3. O pagamento poderá ser antecipado, mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal), bem 
como comprovação da execução de parte ou etapa do objeto ora contratado, nos termos do que 
dispõe o art. 1º, inciso II da Medida Provisória nº. 961, de 6 de maio de 2020 e o art. 15 da Lei nº 
8.666/93. 
 
20.4. O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, por meio de ordem bancária junto à 
agência bancária indicada na declaração fornecida pelo licitante, contados do recebimento definitivo dos 
serviços e mediante a apresentação dos documentos fiscais legalmente exigíveis e devidamente 
atestados pelo servidor/Comissão de Recebimento. 
 
20.5. Será procedida consulta “On-Line” junto ao SICAF antes de cada pagamento a ser efetuado a 
CONTRATADA, para verificação das condições exigidas na contratação, cujos resultados serão 
impressos e juntados aos autos do processo próprio. Caso fique constatado o vencimento das guias de 
recolhimento do FGTS e da Previdência Social, a CONTRATADA deverá apresentar, no prazo constado 
na solicitação feita pela Administração, a sua regularização. 
 
20.6. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. 
(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. 
 
20.7. No caso de eventual atraso de pagamento por culpa comprovada da CONTRATANTE, o valor 
devido deverá ser acrescido de multa de atualização monetária financeira, apurados entre a data de 
vencimento da Nota Fiscal e a do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados a taxa 
de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

 
I = (TX / 100) / 365 
EM = I x N x VP 
Onde: 
I = Índice de Atualização Financeira 
TX = Percentual da Taxa de Juros de Mora Anual – 6% / Ano 
VP = Valor da Parcela em atraso 
EM = Encargos Moratórios 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento 
 

20.8. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na 
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA, em favor da CONTRATADA. Caso esse valor seja superior 
ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se 
necessário. 
 
20.9. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal/fatura, por culpa da 
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias reiniciar-se-á a contar da respectiva reapresentação. 
 
21. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
21.1 As despesas decorrentes da execução dos serviços a serem contratados correrão à conta de 
recursos específicos consignados no Orçamento Municipal deste exercício, na seguinte dotação:  
 

Elemento de Despesa: 33903900 
Fonte: 1001010007 
Sub ação: 001 
Tarefa: 018 
Atividade: 2012 

 
22. DAS SANÇÕES APLICAVEIS AO LICITANTE 
 
22.1. O licitante que causar o retardamento do andamento do certame, não mantiver a proposta, desistir 
do lance ofertado, fraudar de qualquer forma o procedimento desta licitação, ou o vencedor que, 
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convocado dentro do prazo de validade da proposta, deixar de entregar documentação exigida no Edital, 
apresentar documentação falsa, não assinar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou frustrar a 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 
ficará sujeito às seguintes penalidades, segundo a extensão da falta cometida, em observância ao direito 
à prévia defesa: 
 

Ocorrência Penalidades que poderão ser aplicadas 

Não assinar a Ata ou Contrato, ou não 
retirar a Nota de Empenho, quando 
convocada dentro do prazo de validade 
de sua proposta. 

1. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo 
período de 2 (dois) anos, e/ou,  
2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor registrado na 
Ata/Contrato, a juízo da Administração. 

Entregar o objeto fora do prazo 
estabelecido. 

3. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada 
sobre o valor do serviço não fornecido, limitada a 20 (vinte) 
dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, 
poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. 

Não efetuar a troca do objeto, quando 
notificado. 

4. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo 
período de 1 (um) ano, e/ou,  
5. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota 
de empenho.  

Substituir o objeto fora do prazo 
estabelecido. 

6. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada 
sobre o valor do serviço não substituído, limitada a 20 (vinte) 
dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, 
poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto.  

Deixar de entregar documentação exigida 
neste Edital. 

7. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo 
período de 1 (um) ano, e/ou,  
8. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota 
de empenho/valor total estimado para o item.  

Não mantiver a proposta ou desistir do 
lance. 

9. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo 
período de 1 (um) ano, e/ou,  
10. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor de sua 
proposta ou lance, a juízo da Administração. 

Comportar-se de modo inidôneo. 

11. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo 
período de 2 (dois) anos, e/ou,  
12. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da 
contratação, a juízo da Administração. 

Fizer declaração falsa.  

13. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo 
período de 2 (dois) anos, e/ou,  
14. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da 
contratação, a juízo da Administração 

Apresentar documentação falsa.  

15. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo 
período de 5 (cinco) anos, e/ou,  
16. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota 
de empenho.  
17. Comunicar ao Ministério Público Estadual. 

Cometer fraude fiscal.  

18. Impedimento de licitar com a Administração Pública 
pelo período de 5 (cinco) anos, e/ou,  
19. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota 
de empenho.  
20. Comunicar ao Ministério Público Estadual. 
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Deixar de executar qualquer obrigação 
pactuada ou prevista em lei e no Edital e 
seus Anexos do presente pregão 
eletrônico, em que não se comine outra 
penalidade. 

21. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, 
aplicada sobre o valor do instrumento contratual, limitada a 
20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da 
Administração, poderá ser considerada inexecução total ou 
parcial do objeto.  

Inexecução total.  
22. Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo 
período de 2 (dois) anos, e/ou, 
23. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata. 

Inexecução parcial do objeto.  

24. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de 
Belém pelo período de 1 (um) ano, e/ou,  
25. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
correspondente a parte não executada.  

 
22.2. Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento dos 
serviços, o CONTRATANTE poderá proceder a rescisão unilateral do contrato, hipótese em que a 
empresa fornecedora dos bens também se sujeitará às sanções administrativas previstas neste Edital. 
 
22.3. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE 
ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas 
cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula. 
 
22.4. A defesa a que alude o caput deste item deverá ser exercida pelo interessado no respectivo 
processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, podendo ocorrer a juntada de 
documentos e serem arroladas até 03 (três) testemunhas. 
 
22.5. Serão considerados injustificados, os atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente 
fundamentados, e, a aceitação da justificativa ficará a critério da CONTRATANTE que deverá examinar 
a legalidade da conduta da empresa. 
 
22.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo 
ÓRGÃO, conforme procedimento esboçado no subitem anterior, a licitante vencedora ficará isenta das 
penalidades mencionadas no subitem 22.1. 
 
22.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, e no caso de impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, 
a licitante será descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, seus 
Anexos, e nas demais cominações legais. 
 
23. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

 
23.1. A CONTRATADA deve observar e fazer observar, por seus fornecedores, o mais alto padrão de 
ética durante todo o processo de licitação e execução do objeto. 
  
23.2. Para os propósitos deste caput definem-se as seguintes práticas:  
 

I. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou 
na execução de contrato;  

II. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 
processo de licitação ou de execução de contrato;  

III. “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando 
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;  

IV. “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou 
afetar a execução do contrato.  

V. “prática obstrutiva”:  
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(i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes da Administração Pública do Brasil ou de países estrangeiros, com o objetivo 
de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima;  

(ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito da Administração 
Pública do Brasil ou de países estrangeiros a promover inspeção.  

 
23.3. Considerando os propósitos acima elencados, a CONTRATADA concorda e autoriza que a 
Administração Pública do Brasil possa inspecionar o local de sua execução e todos os documentos, contas 
e registros a ele relacionados, aplicando-se as disposições da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção). 
 
24. DA ANULAÇÃO, DA REVOGAÇÃO E DA RESCISÃO 
 
24.1. A autoridade competente para homologar este certame poderá revogar a licitação em face de 
razões de Interesse Público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
 
24.2. A anulação do procedimento licitatório induz ao Contrato. 
 
24.3. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 
ressalvado o direito do fornecedor de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no 
cumprimento da Ata e das condições deste Edital. 
 
24.4. No caso de desfazimento de processo licitatório fica assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa. 
 
24.5. Constituem motivos para a rescisão do instrumento contratual as estabelecidas no art. 78 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
24.6. A rescisão, devidamente motivada nos autos, será antecedida de procedimento administrativo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. Assegura-se ao CONTRATANTE, no caso de rescisão 
culposa, sem prejuízo das sanções cabíveis, os direitos estabelecidos no art. 80 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
25. DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
25.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, não se responsabilizando o CONTRATANTE por 
nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros. 
 
26. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
 
26.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, desde que sejam observados 
pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas 
as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 
 
27. DO FORO 
 
27.1. As questões decorrentes da execução deste Edital, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Comum, no Foro da cidade de Belém/PA, 
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
28. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
28.1. Com vistas a assegurar um maior número de ofertas, é admitida a possibilidade de saneamento de 
falhas, de complementação de insuficiências ou ainda de correções de caráter notadamente formal no 
curso do procedimento, desde que o proponente possa satisfazer as exigências dentro do prazo de 24 
(vinte e quatro) horas. 
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28.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase do Pregão, promover 
diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da documentação. 
 
28.3. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida, por conveniência exclusiva 
da FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA. 
 
28.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
documentos relativos a esta licitação e a FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA não será, em 
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 
procedimento licitatório. 
 
28.5. Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
28.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a Sessão Pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do 
Pregoeiro em contrário. 
 
28.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, 
desde que seja possível a aferição das suas qualificações e a exata compreensão da sua proposta, 
durante a realização da Sessão Pública de Pregão. 
 
28.8. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados. 
 
28.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das devidas disposições 
legislativas. 
 
28.10. Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia de início e incluir-se-
á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto 
em contrário. 
 
28.11. Só se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de expediente nesta Secretaria. 
 

28.11.1. Se o vencimento cair em dia que não houver expediente ou, se este for encerrado antes 
do horário normal, nesta Secretaria, serão prorrogados para o primeiro dia útil seguinte. 

 
28.12. Este Edital e seus Anexos serão fornecidos gratuitamente pela internet, no portal do Comprasnet:  
www.comprasgovernamentais.gov.br ou site/portal da PMB: www.belem.pa.gov.br 
 
28.13. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito ao empenho. 
 
29. ANEXOS 
 
29.1. Constituem Anexos do Edital e dele fazem parte integrante, independentemente de transcrição: 
 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
ANEXO A – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E QUANTITATIVO ESTIMADO. 
ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, QUANTITATIVO ESTIMADO E VALOR MÁXIMO 
ADMISSÍVEL. 
ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL. 
ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO 

Belém/PA, 09 de junho de 2020. 
 
 

__________________________ 
Marcelo Cantão Lopes 

Pregoeiro/CGL/SEGEP/PMB  

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.belem.pa.gov.br/
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ANEXO I  
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 OBJETO 
 
1.1 O presente Termo de Referência tem por finalidade a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, objetivando fortalecer os 
procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 no Município de Belém, conforme 
os prazos, especificações e quantitativos discriminados neste Termo de Referência, conforme os prazos 
e condições constantes neste instrumento. 
 
2 JUSTIFICATIVA 
 
2.1 Justifica-se o atendimento deste processo licitatório na modalidade PREGÃO, na sua forma 
ELETRÔNICA, consoante Lei n° 10.520/02, Decreto Federal n° 10.024/19, Lei n° 13.979/2020 e MPV 
961/2020, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, sob regime de execução indireta “empreitada por preço 

unitário”, a fim de suprir as necessidades da FUNPAPA/PMB. 
  
2.2 Dessa forma, insta esclarecer que, a transmissão do coronavírus no Brasil já foi considerada 
comunitária, conforme Portaria do Ministério da Saúde de n° 454/2020, com possibilidade de aumento e 
agravamento de casos. O enfrentamento de uma epidemia requer a contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviços funerários para o devido sepultamento dos falecidos de 
COVID-19. 
 
2.3 Nesse sentido, a necessidade da contratação pública se fundamenta em critérios técnicos tomando 
por base a doença e transmissão do vírus, assim como as projeções do seu comportamento, além das 
orientações dos órgãos oficiais de saúde, especialmente quanto aos serviços funerários. 
 
2.4 Deste modo, esta contratação se torna essencial para a assistência social, pois objetiva equipar e 
garantir o atendimento à população em situação de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência e que não podem 
arcar com os custos de sepultamento de seus parentes vítimas da Pandemia. 
 
2.5 Assim sendo, os serviços mencionados são indispensáveis ao atendimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade de baixa renda, pois, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a 
saúde e a segurança da população em geral, inclusive com a possibilidade do aumento da propagação 
da COVID – 19 no Município de Belém. 
 
2.6. Justificativas de divisão em lotes: 
 

2.6.1 Os itens dos serviços que compõem cada lote, foram reunidos e agrupados de tal forma a 
evitar prejuízo para o conjunto da contratação das atividades a serem executadas, haja vista a 
dependência técnica correlata, evitando-se, com isso, também a perda da economia de escala bem 
como o eficaz gerenciamento das contratações que são necessárias ao regular funcionamento, 
tendo em vista a interdependência dos itens pertencentes ao lote, conforme previsão da Súmula 
247 do TCU. 
 
2.6.2 Optou-se pela divisão dos serviços em quatro lotes diferentes, mas, porém, contemplando os 
mesmos serviços em razão das seguintes circunstâncias: 
 

2.6.2.1. A divisão dos serviços em lotes visou garantir que os serviços sejam prestados por 
empresas diferentes para garantir execução concomitante do serviço funerário essencial, cuja 
demanda aumentou significativamente e deve ser prestado de forma simultânea.  
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2.6.2.2. Visa-se, portanto, qualidade e eficiência na execução dos serviços funerários, evitando 
a descontinuidade do serviço essencial diante das mortes causadas pela Pandemia do COVID-
19. 

 
2.6.3 Não será admitido, como regra, que a mesma empresa seja contratada para mais de um lote, 
a fim de preservar o parcelamento do objeto e o atendimento simultâneo da demanda, conforme a 
necessidade e dinâmica dos serviços. 
 
2.6.4 Será admitida a contratação de dois ou mais lotes para uma mesma empresa somente se: 
 

2.6.4.1 Não existirem quantidade suficiente de propostas de empresas interessadas para 
contemplação dos lotes a participantes diferentes; 
 
2.6.4.2 Existindo quantidade suficiente de propostas, as participantes desistam de suas 
propostas, de modo que não possa haver contemplação de um lote por empresa; 
 
2.6.4.3 No momento de negociação de preços, as participantes que apresentarem propostas 
com valores acima dos preços de serviços (unitários e/ou global) da menor proposta não 
aceitarem reduzir seus valores de modo a garantir a homogeneidade de preços pelos serviços 
a serem contratados, compatíveis com a pesquisa de mercado, hipótese em que somente uma 
ou duas empresas poderão ser contempladas com dois ou mais lotes, sendo que a mesma 
empresa deverá cotar os mesmos preços unitários para todos os lotes, caso opte pela 
participação na totalidade dos serviços contemplados no termo de referência. 

 
2.6.5 Caso, excepcionalmente, a CONTRATANTE necessite contemplar dois ou mais lotes 
para uma mesma empresa, esta emitirá declaração que possui estrutura e empregados 
suficientes para prestar a quantidade total de serviços dos lotes de modo a garantir a 
continuidade do serviço funerário essencial neste momento de combate à Pandemia. 

 
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
3.1. O objeto desta contratação deverá observar rigorosamente as especificações técnicas constantes 
no Anexo A do presente TR e tópico 8 CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 
 
4. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
4.1. Trata-se de serviço comum a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua 
forma eletrônica, com fulcro no art. 4º- G da Lei nº 13.979/2020. 
 
5. ESTIMATIVA DE CUSTO/DOTAÇÃO 
 
5.1. A estimativa de custo para a contratação do objeto do presente TR será realizada após a ampla 
consulta/pesquisa no mercado do valor dos itens a serem licitados, devendo obrigatoriamente ser 
elaborada, com base na IN nº 05/2014-SLTI/MPOG e suas alterações e a Lei 13.979/2020 e suas 
alterações, a fim de permitir a indicação dos recursos orçamentários em dotação correta e suficiente para 
a presente contratação. 
 
6. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO 
 
6.1. A proponente deverá na ocasião da apresentação da proposta: 
 

6.1.1. Apresentar proposta de preços e documentações de forma clara e detalhada, citando 
especificação, fabricante, país de procedência e outras características que permitam identificá-los, 
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anexando-se, inclusive, quando possível, prospectos em Português, sem referência às expressões 
“similar”, de acordo com os requisitos indicados neste TR;  
 
6.1.2. Indicar o valor unitário e total de cada item e o valor total de cada lote que a proponente se 
propõe a fornecer, em algarismo e por extenso, já incluídas, discriminadamente, todas e quaisquer 
despesas tais como frete, taxas e impostos, inclusive o desembaraço alfandegário, dentre outras, 
observadas as isenções previstas na legislação, com cotações em moeda corrente nacional; 
 
6.1.3. Indicar na proposta que os preços unitários do objeto ofertados na licitação serão fixos e 
irreajustáveis; 
 
6.1.4. Indicar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) 
dias contados da data de sua apresentação; 
 
6.1.5. Apresentar na proposta validade dos serviços, não podendo ser inferior a 12 (doze) meses 
a contar da data de entrega no órgão solicitante; 

 
6.1.6. A garantia prevista para o item diz respeito à solução de problemas no que tange a qualquer 
problema apresentado e, terá início a partir da data do recebimento definitivo, sem ônus adicional 
para a FUNPAPA/PMB; 
 
6.1.7. Qualquer opção oferecida, que não atenda as especificações contidas no anexo, não será 
levada em consideração durante o julgamento. 

 
6.2. Não será aceita imposição de valor mínimo para faturamento do pedido e de faturamento mínimo 
na proposta. 
 
7. DOCUMENTOS LEGAIS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
7.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

a) Atestado de Capacidade Técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando que a empresa licitante desempenhou ou desempenha atividade pertinente e 
compatível em características ao objeto da licitação, deverá estar emitido em nome e com o 
CNPJ/MF da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante; 
 
b) Licença de Funcionamento (Alvará Sanitário) atualizada, ou cadastramento definitivo 
emitidos por órgão da Vigilância Sanitária local; 

 
7.2. A verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de 
prova. 
 
8. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
8.1. Fornecimento de mão de obra adequada para prestação dos serviços, devendo utilizar uniformes e 
estar com os respectivos crachás de identificação, em local visível, no ato da prestação do serviço; 
 
8.2. Providenciar para que os empregados da CONTRATADA ao prestar o serviço portem-se de modo 
adequado e tratem com respeito e urbanidade todas as pessoas a quem por ventura precisem se dirigir; 
 
8.3. A licitante CONTRATADA utilizará de pessoal devidamente habilitado para execução dos serviços, 
sendo por sua conta todas as despesas que incidam, direta ou indiretamente no pagamento de pessoal; 
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8.4. A Empresa se responsabilizará pelos danos causados por seus empregados ao patrimônio da 
CONTRATANTE ou de terceiros, ainda que involuntariamente, devendo ser adotadas as providências 
necessárias, colimando o ressarcimento dos danos em prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, 
a contar da comunicação por escrito efetuada por esta Fundação. 3 
 
8.5. O objeto desta contratação deverá observar rigorosamente as especificações técnicas constantes 
neste TR e no Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19, emitido 
pelo Ministério da Saúde, de modo a esclarecer a qualidade e a forma dos serviços a serem prestados. 

 
8.5.1. O Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19, emitido 
pelo Ministério da Saúde pode ser obtido pelo site a seguir, mas a contratada deverá obedecer 
sempre a versão mais atual emitida: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-
corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf. 
 

8.6. A realização dos serviços deverá ser de acordo com as normas de referência técnica da ANVISA e 
somente quando solicitado pela FUNPAPA, e de acordo com as condições de referências técnicas 
para o funcionamento de estabelecimentos funerários e congêneres da ANVISA,; 
 
8.7. O(s) REGISTRO(S) DE CERTIDAO (ÕES) DE ÓBITO refere-se a declaração feita em cartório oficial 
de registro civil da circunscrição local, lavrada à vista do atestado médico, se houver, ou em caso contrário 
mediante declaração de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado a morte; 
 
8.8. Na execução dos serviços funerários deverá ser garantida a disponibilização de VAN PARA 
ACOMPANHANTE, somente quando solicitado pela FUNPAPA, desde que obedecidas as 
formalidades e cautelas legais estabelecidas pela OMS e pelo MS, com motorista e dotado de todos os 
itens de segurança dispostos na Lei de Trânsito brasileira; 
 
9. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÃO DE ENTREGA  
 
9.1. Os serviços deverão ser prestados no prazo máximo de 04 (quatro horas) após o recebimento da 
nota de empenho e de acordo com a solicitação formal do órgão, a ser prestado na Região Metropolitana 
de Belém, para efetivar a prestação respectiva, quando então apresentará a nota fiscal correspondente 
que, depois de conferida e atestada, será paga em até 10 (dez) dias após sua apresentação.  
 
9.2.  A critério da CONTRATANTE poderá ser modificado o local de entrega, para outro endereço no 
Município de Belém, sem qualquer tipo de ônus adicionais; 
 
9.3.  O recebimento e a aceitação dos serviços estarão condicionados após avaliação pelo responsável 
técnico da FUNPAPA, sendo atestados, mediante avaliação técnica favorável; 
 
9.4.  A aceitação do objeto está condicionada ao atendimento das especificações mínimas constantes 
neste TR; 
 
9.5.  Os itens que compõem cada lote deverão ser novos e de primeiro uso e que estejam na linha de 
produção atual do fabricante e, em perfeitas condições de uso, nos termos da legislação vigente; 
 
9.6. Todas as despesas com transportes correrão por conta da contratada. 
 
9.7. Não serão aceitos serviços diferentes dos especificados neste TR; 
  
9.8.  Caso, durante o prazo de garantia, seja constatado quaisquer defeitos ou divergências nas 
características dos serviços, o Contratante, comunicará o fato, por escrito, ao Fornecedor, sendo de até 
48 (quarenta e oito) horas o prazo para correção dos defeitos e/ou troca dos serviços, contadas a 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
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partir da solicitação efetuada, sem qualquer ônus à Administração Pública.  
 
10. DO RECEBIMENTO 
 
10.1. O recebimento e a aceitação do serviço licitado dar-se-á por comissão ou servidor responsável, 
sendo atestados, mediante termo circunstanciado, e serão recebidos:  
 

a) Provisoriamente: no ato da prestação do serviço, para posterior verificação da conformidade 
do item, com as especificações contidas no Termo de Referência, mediante a emissão do termo de 
Recebimento Provisório; e, 
 
b) Definitivamente: no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
assinatura do termo de recebimento provisório e após a verificação de sua compatibilidade com as 
especificações do objeto desta licitação, mediante a emissão de Termo de Recebimento Definitivo 
assinado pelas partes. 

 
11. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
São responsabilidades da CONTRATADA: 
 
11.1.  Fornecer o objeto de acordo com os parâmetros estabelecidos no TR, atendidos os requisitos e 
observadas às normas constantes neste instrumento; 
 
11.2. Colocar à disposição da FUNPAPA/PMB, os meios necessários à comprovação da qualidade dos 
itens, permitindo a verificação das especificações em conformidade com o descrito neste TR;  
 
11.3. Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais 
e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo;  
 
11.4. Responsabilizar-se pela(s) garantia(s) do(s) serviço(s), objeto da licitação, dentro dos padrões de 
certificação de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em 
vigor; 
 
11.5. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 
assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos; 
 
11.6. Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto da contratação pelo 
CONTRATANTE, sem prévia autorização;  
 
11.7. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela FUNPAPA/PMB, ou pelo órgão 
participante, durante a vigência do contrato. 
 
11.8. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
11.9. Aceitar os acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até 50% (cinquenta por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato. 
 
12. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE  
 
São obrigações da FUNPAPA/PMB:  
 
12.1. Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa cumprir suas obrigações 
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dentro das condições estabelecidas;  
 
12.2. Rejeitar o objeto cuja especificação não atenda aos requisitos mínimos constantes neste Termo 
de Referência;  
 
12.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio de representante devidamente 
designado na qualidade de fiscal do contrato, nos termos do artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93;  
 
12.4. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) / Fatura(s) da CONTRATADA, após a efetiva 
entrega dos serviços e emissão dos Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo, conforme prazo 
estabelecido neste TR; 
 
12.5. Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação dos itens e dos serviços que compõe 
o objeto deste termo a ser recebido;  
 
12.6. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes no 
serviço ou no item que compõe o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias; 
 
12.7. Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para ajustes e/ou 
substituições dos serviços que compõem o objeto deste termo. 
 
13. DAS CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO  
 
13.1. Após homologada a licitação, a CONTRATANTE convocará a licitante vencedora para a 
assinatura do contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo de até 10 (dez) dias úteis, sob pena 
de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções constantes neste Termo de Referência e do 
previsto no art. 81 da Lei nº 8.666/93 e art. 49 do Decreto Federal n° 10.024/19; 
 
13.2. É facultado à Administração, quando o convocado não apresentar situação regular na assinatura 
do contrato ou se recusar a assinar o referido documento, no prazo e condições estabelecidas, chamar 
os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nas 
condições de suas propostas, ou conforme negociação, podendo ainda, revogar a licitação 
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n° 8.666/93; 
 
13.3. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido 
pela CONTRATANTE, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às 
penalidades legalmente estabelecidas; 
 
13.4. Os contratos terão suas vigências submetidas ao que determina o art. 57 da Lei nº 8.666/93; 
 
13.5. O prazo para recebimento da Nota de Empenho poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Administração; 
 
13.6. A emissão da Nota de Empenho está condicionada à verificação da regularidade da habilitação 
parcial do licitante vencedor no SICAF; 
 
13.7. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias subsequentes à entrega definitiva dos itens, 
mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor competente, 
após conferência das quantidades e da qualidade do mesmo. 
 
13.8. O pagamento poderá ser antecipado, mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal), bem 
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como comprovação da execução de parte ou etapa do objeto ora contratado, nos termos do que 
dispõe o art. 1º, inciso II da Medida Provisória nº. 961, de 6 de maio de 2020 e o art. 15 da Lei nº 
8.666/93. 
 
14. REAJUSTE 
 
14.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 
apresentação das propostas.  
 

14.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o IPCA – Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 
anualidade.  

 
14.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 
dos efeitos financeiros do último reajuste.  
 
14.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar 
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este 
ocorrer.  
 
14.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.  
 
14.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação 
então em vigor.  
 
14.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
 
14.7. O reajuste será realizado por apostilamento.  
 
15. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
15.1. Nos termos do art. 58, inciso III combinado com o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, será 
designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos itens, anotando em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização 
de falhas ou defeitos observados;  
 
15.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou 
vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de 
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 8.666, de 1993; 
 
15.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
 
16. FONTE DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 
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16.1. As despesas decorrentes das contratações serão arcadas através das dotações orçamentárias 
próprias, indicadas antes da formalização do (s) contrato (s), conforme previsões/suplementações no 
Orçamento da FUNPAPA/PMB. 
 
17. SUBCONTRATAÇÃO 
 
17.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, não se responsabilizando o CONTRATANTE por 
nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros. 
 
18. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
 
18.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à 
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 
 
19. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
18.1 A vigência da (s) contratação (ões) firmada(s) será estabelecida por 6 (seis) meses, conforme a 
especificidade das aquisições e a necessidade de atendimento da garantia dos serviços contratados, 
consoante está disposto na Lei 13.979/2020. 
 
20. DAS PENALIDADES 
 
19.1. O Licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, 
deixar de entregar documentação exigida, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar- 
se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeitas às sanções previstas 
na Lei nº 8.666/93, Lei n° 10.520/2002, Lei n° 13.979/2020 e Decreto Federal n° 10.024/19. 

    
Belém, 02 de junho de 2020. 

 
 

_______________________________________ 
MARIA DE LOURDES DA SILVA CUNHA 

COORDENADORA DO SICAPE 
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ANEXO - A 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVAS 

 

LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO Qtd Estimada 

01 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 
m. 

 
45 

02 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 
0,90 m. 

 
45 

03 
Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com 
limite de peso até 300 kg. 

160 

04 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. 250 

05 Remoções 500 

06 Certidão de Óbito 500 

07 
Serviço de Van para o acompanhamento familiar 
reduzido, obedecendo Às recomendações da OMS e 
Ministério da Saúde, para evitar aglomeração. 

250 

 

ITEM DESCRIÇÃO Qtd Estimada 

08 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 
1,30 m. 

45 

09 
Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m 
a 0,90 m. 

45 

10 
Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m 
com limite de peso até 300 kg. 

160 

11 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. 250 

12 Remoções 500 

13 Certidão de Óbito 500 

14 
Serviço de Van para o acompanhamento familiar 
reduzido, obedecendo Às recomendações da OMS e 
Ministério da Saúde, para evitar aglomeração. 

250 
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ANEXO II 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, QUANTITATIVO ESTIMADO E VALOR MÁXIMO ADMISSÍVEL. 

 

LOTE 1  

ITEM DESCRIÇÃO  UND. QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO  
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$)  

1 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m. UNIDADE 45  415,00  18.675,00  

2 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m. UNIDADE 45 550,00  24.750,00  

3 Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite 
de peso até 300 kg. UNIDADE 160 1.596,67   255.467,20  

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UNIDADE 250 
              

660,00  165.000,00  

5 Remoções UNIDADE 500 
              

250,00  
            

125.000,00  

6 Certidão de Óbito UNIDADE 500  43,34  
              

21.670,00  

7 
Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido, 
obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da 
Saúde, para evitar aglomeração. 

UNIDADE 250 310,00  
              

77.500,00  

VALOR TOTAL DO LOTE 1 R$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 688.062,20 

LOTE 02 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$)  

8 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m. UNIDADE 45  415,00  18.675,00  

9 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m. UNIDADE  
45 550,00  24.750,00  

10 Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite 
de peso até 300 kg. UNIDADE 160 1.596,67   255.467,20  

11 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. UNIDADE 250 
              

660,00  165.000,00  

12 Remoções UNIDADE 500 
              

250,00  
            

125.000,00  

13 Certidão de Óbito UNIDADE 500  43,34  
              

21.670,00  
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14 
Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido, 
obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da 
Saúde, para evitar aglomeração. 

UNIDADE 250 310,00  
              

77.500,00  

VALOR TOTAL DO LOTE 2 R$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 688.062,20 

TOTAL GERAL DOS LOTES R$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 1.376.124,40 
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ANEXO III 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL  

 
(Em papel timbrado, contendo CNPJ, endereço, telefone e demais dados necessários à formulação 
do contrato). 
 
A FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA. 
Ao Pregoeiro,  
 
Processo nº ________ Edital PE nº_____ /201X. 
 
Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços de fornecimento do seguinte item, nos termos do Edital 
e seus Anexos, conforme abaixo relacionado: 
 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO CLARA E DETALHADA DO 
SERVIÇO OFERTADO, E AINDA INFORMAÇÃO 
DE: VALIDADE. 

UNID. QUANT. 
VALOR  

UNITÁRIO  
(R$) 

VALOR  
TOTAL  

(R$) 
01      

      

VALOR TOTAL R$  
Valor por extenso: 

 
IMPORTANTE: No preço ofertado já deverão estar inclusos os valores correspondentes ao frete, 
taxas, impostos, seguro e demais despesas, tudo de responsabilidade da CONTRATADA.  
 
Informação de Validade dos produtos, não podendo ser inferior que 12 (doze) meses a contar da data 
de entrega no órgão solicitante; 

 
Prazo de validade da proposta de preços: é de 120 (cento e vinte) dias contados da data de sua 
apresentação.  
 
A realização dos serviços deverá ser de acordo com as normas de referência técnica da ANVISA e 
somente quando solicitado pela FUNPAPA, e de acordo com as condições de referências técnicas 
para o funcionamento de estabelecimentos funerários e congêneres da ANVISA,; 
 
O(s) REGISTRO(S) DE CERTIDAO (ÕES) DE ÓBITO refere-se a declaração feita em cartório oficial de 
registro civil da circunscrição local, lavrada à vista do atestado médico, se houver, ou em caso contrário 
mediante declaração de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado a morte; 
 
Na execução dos serviços funerários deverá ser garantida a disponibilização de VAN PARA 
ACOMPANHANTE, somente quando solicitado pela FUNPAPA, desde que obedecidas as formalidades 
e cautelas legais estabelecidas pela OMS e pelo MS, com motorista e dotado de todos os itens de 
segurança dispostos na Lei de Trânsito brasileira; 

 
Os serviços deverão ser prestados no prazo máximo de 04 (quatro horas) após o recebimento da nota 
de empenho e de acordo com a solicitação formal do órgão, a ser prestado na Região Metropolitana de 
Belém, para efetivar a prestação respectiva, quando então apresentará a nota fiscal correspondente que, 
depois de conferida e atestada, será paga em até 10 (dez) dias após sua apresentação.  
 
 

Declaramos, sob as penas da lei:  
● Nos comprometemos a prestar os serviços  objeto deste Edital, nas condições e exigências 

estabelecidas no Edital, Termo de Referência - Anexo I e Anexo II. 
● Declaramos que o(s) objeto(s) será(ão) entregue(s) estritamente de acordo com as 

especificações, condições, exigências constantes no Edital, Termo de Referência – Anexo I e 
Anexo II, bem como, nos seus demais Anexos, sob pena de não serem aceitos pelo órgão 
licitante. 
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● Que estamos de pleno acordo com todas as condições e exigências estabelecidas no Edital e 
seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no 
Edital, Termo de Referência e instrumento de Contrato. 

● Estar cientes da responsabilidade administrativa, civil e penal, bem como ter tomado 
conhecimento de todas as informações e condições necessárias à correta cotação do objeto 
licitado. 

● Que os preços propostos estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive frete, taxas, 
impostos, tributos, contribuições sociais, parafiscais, comerciais e outros inerentes ao objeto 
relativo ao procedimento licitatório PREGÃO ELETRONICO SRP Nº _____/202X, inclusive 
despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto, não sendo considerados pleitos de 
acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente, observadas ainda as isenções previstas 
na legislação. 

● Que os valores ofertados na proposta serão fixos e irreajustáveis. 
 
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o contrato no prazo 
determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:  
 
Razão Social: __________________________________ 
CNPJ/MF: _________________________ 
Endereço: _____________________________________ 
CEP: ________________ 
Tel./Fax: _____________ 
Endereço Eletrônico (e-mail): ______________________  
Cidade: ______________ 
UF: ___________ 
Banco: _______________ 
Agência: _____________ 
C/C: ___________ 
 
Dados do Representante Legal da Empresa:  
Nome:_______________________________________________________  
Endereço:____________________________________________________  
CEP: _________________ Cidade: ______________________ UF:_______  
CPF/MF: _______________________ Cargo/Função: __________________  
RG nº: _________________________ Expedido por: __________________  
Naturalidade: ____________________ Nacionalidade: _________________ 
 
OBS: A empresa poderá utilizar o Anexo III como modelo para a proposta de preços, devendo 
apresentar a especificação de cada ITEM que compõe o LOTE detalhadamente. 

 
Local e data 

__________________________ 
Assinatura e carimbo  

(representante legal da empresa) 
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ANEXO IV 
MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO Nº ____/201X. 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE BELÉM DO PARÁ, REPRESENTADO PELO 
(ÓRGÃO CONTRATANTE) E A EMPRESA 
(CONTRATADA) 

 
O MUNICÍPIO DE BELÉM, representado pelo(a) (ÓRGÃO CONTRATANTE), com sede à (...) nº (...), 
Bairro (...), CEP: (...), inscrito no CNPJ/MF sob o nº (...), nesta cidade, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado por seu titular, Exmo. Sr. (...), (qualificação: nacionalidade e 
estado civil), portador do RG nº (...) e inscrito no Ministério da Fazenda sob o CPF nº (...), residente e 
domiciliado nesta capital, e de outro lado a empresa (RAZÃO SOCIAL), empresa com sede estabelecida 
à (...) nº (...), Bairro (...), CEP: (...), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (...), doravante denominada 
CONTRATADA e neste ato representada por seu sócio-administrador/procurador (nome), (qualificação: 
nacionalidade, estado civil), portador do RG nº (...) e inscrito no Ministério da Fazenda sob o CPF nº (...), 
residente e domiciliado nesta capital, resolvem celebrar o presente CONTRATO Nº_____/201X, com 
fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações subsequentes, resultante do Pregão Eletrônico nº 
(...)/201X, consoante o Processo nº______/201X-(órgão),  mediante as cláusulas e condições que 
reciprocamente se outorgam e se obrigam: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
1.1. O presente Contrato será regido pelo disposto na Leis Federais n° 8.666/93, Nº 13.979/2020 e MPV 
961/2020 e n° 10.520/02, Decretos Federais nº 10.024/2019 e nº 8.538/15, Lei Municipal nº 9.209-A/16, 
Decretos Municipais nº 47.429/05, nº 48.804A/05, nº 49.191/05, nº 75.004/13, nº 80.456/14, nº 91.254/18, 
nº 95.955/2020 e nº 91.255/18 e demais legislações aplicáveis ao assunto. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 
 
2.1. O presente Contrato vincula-se às regras dispostas no Edital de Licitação n° XX/201X (Pregão 
Eletrônico) e aos termos da proposta vencedora. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA APROVAÇÃO DA MINUTA 
 
3.1. A minuta deste Contrato foi aprovada pela Assessoria Jurídica da FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII 
- FUNPAPA, conforme parecer jurídico n° XXX/201X, nos termos do Parágrafo Único do art. 38, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e inciso X, do art. 10, do Decreto Municipal nº 47.429/05. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO 
 
4.1. O presente Contrato tem como objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS”, objetivando fortalecer os procedimentos de 
enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 no Município de Belém, consoante com o quadro 
que segue: 

 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO CLARA E DETALHADA DO 
SERVIÇO OFERTADO, E AINDA INFORMAÇÃO 
DE: VALIDADE. 

UNID. QUANT. 
VALOR  

UNITÁRIO  
(R$) 

VALOR  
TOTAL  

(R$) 
01      

      

VALOR TOTAL R$  
Valor por extenso: 

 
4.2. Passam a fazer parte integrante deste Contrato, sob a forma de anexos, como se nele fossem 
transcritos, os seguintes documentos: 
 

4.2.1. Termo de Referência – Anexo I, Anexos A e II, Edital e Proposta de Preços. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO 
 
5.1. Os objetos serão ENTREGUES conforme abaixo: 

a) Os serviços deverão ser prestados no prazo máximo de 04 (quatro horas) após o 
recebimento da nota de empenho e de acordo com a solicitação formal do órgão, a ser prestado na 
Região Metropolitana de Belém, para efetivar a prestação respectiva, quando então apresentará a 
nota fiscal correspondente que, depois de conferida e atestada, será paga em até 10 (dez) dias após 
sua apresentação.  
 

5.2. A critério do CONTRATANTE poderá ser modificado o local de entrega, para outro endereço no 
Município de Belém, sem qualquer tipo de ônus adicionais para a CONTRATANTE. 
 
5.3. Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente em embalagens originais, 
contendo: procedência, marca, prazo de validade, entre outros (no que couber), e de acordo com a 
legislação em vigor, observadas as suas especificações; 
 
5.4. O recebimento e a aceitação dos produtos estarão condicionados após avaliação pelo responsável, 
sendo atestados, mediante avaliação técnica favorável. 
 
5.5. O recebimento dos produtos estará condicionado à observância de suas descrições técnicas, 
cabendo à verificação pelo CONTRATANTE. 
 
5.6. Não serão aceitos produtos diferentes dos especificados neste Edital e seus Anexos, fora dos prazos 
mínimos estipulados, em mau estado de conservação, de qualidade inferior, com a embalagem danificada 
ou com os lacres de segurança (para aqueles produtos que houver) rompidos. 
 
20.1. Caso, durante o prazo de garantia, seja constatado quaisquer defeitos ou divergências nas 
características dos serviços, o Contratante, comunicará o fato, por escrito, ao Fornecedor, sendo de até 
48 (quarenta e oito) horas o prazo para correção dos defeitos e/ou troca dos serviços, contadas a 
partir da solicitação efetuada, sem qualquer ônus à Administração Pública.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DA MANUTENÇÃO PELA CONTRATADA DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO: 
 
6.1. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante a vigência contratual, todas as condições 
demonstradas para habilitação na licitação efetuada, de modo a garantir o cumprimento das obrigações 
assumidas, e, deverá atualizar os documentos cuja validade expire durante a vigência contratual, bem 
como garantir o cumprimento das obrigações assumidas. 

 
6.2. Previamente à emissão de Nota de Empenho, à contratação e a cada pagamento, a 
CONTRATANTE deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de 
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, 
bem como ocorrências impeditivas indiretas. 
 
6.3. A CONTRATADA deverá ser informada sempre que houver alteração do Contrato Social da 
Empresa, através do envio de cópia do contrato atualizado. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
7.1 Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das 
condições estabelecidas; 
 
7.2 Rejeitar os produtos cujas especificações não atendam aos requisitos mínimos constantes neste TR; 
 
7.3 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio da comissão ou gestor, designado 
para este fim, de acordo com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
7.4 Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega 
dos itens e emissão dos Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo; 
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7.5 Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação de cada um dos itens que compõem o 
objeto deste termo a serem recebidos; 
 
7.6 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes de cada um 
dos itens que compõem o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias; 
 
7.7 Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para ajustes e/ou substituições 
dos objetos que compõem o objeto deste termo. 
 
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1. Fornecer o objeto de acordo com os parâmetros estabelecidos neste TR, atendidos os requisitos e 
observadas às normas constantes deste instrumento; 
 
8.2 Colocar à disposição da FUNPAPA/PMB, os meios necessários à comprovação da qualidade dos 
itens, permitindo a verificação das especificações em conformidade com o descrito no anexo; 
 
8.3 Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e 
municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo; 
 
8.4 Responsabilizar-se pela(s) garantia(s) do(s) produto(s), objetos da licitação, dentro dos padrões de 
certificação de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em 
vigor; 
 
8.5 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 
assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos; 
 
8.6 Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto adquirido pelo contratante, sem 
prévia autorização; 
 
8.7 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela FUNPAPA/PMB, ou pelo órgão 
participante, durante a vigência do contrato; 
 
8.8 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
8.9 Aceitar os acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até 50% (cinquenta por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, consoante disposto na Lei n° 13.979/2020; 
 
8.10 Fornecimento de mão de obra adequada para prestação dos serviços, devendo utilizar uniformes e 
estar com os respectivos crachás de identificação, em local visível, no ato da prestação do serviço; 
 
8.11 Providenciar para que os empregados da CONTRATADA ao prestar o serviço portem-se de modo 
adequado e tratem com respeito e urbanidade todas as pessoas a quem por ventura precisem se dirigir; 
 
8.12 A licitante CONTRATADA utilizará de pessoal devidamente habilitado para execução dos serviços, 
sendo por sua conta todas as despesas que incidam, direta ou indiretamente no pagamento de pessoal; 
 
8.13 A Empresa se responsabilizará pelos danos causados por seus empregados ao patrimônio da 
CONTRATANTE ou de terceiros, ainda que involuntariamente, devendo ser adotadas as providências 
necessárias, colimando o ressarcimento dos danos em prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, 
a contar da comunicação por escrito efetuada por esta Fundação. 3 
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8.14 O objeto desta contratação deverá observar rigorosamente as especificações técnicas constantes 
neste TR e no Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19, emitido 
pelo Ministério da Saúde, de modo a esclarecer a qualidade e a forma dos serviços a serem prestados. 
 

     8.14.1 O Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19,                             
emitido pelo Ministério da Saúde pode ser obtido pelo site a seguir, mas a contratada deverá obedecer 
sempre a versão mais atual emitida: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-
corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf. 

 
8.15 A realização dos serviços deverá ser de acordo com as normas de referência técnica da ANVISA e 
somente quando solicitado pela FUNPAPA, e de acordo com as condições de referências técnicas 
para o funcionamento de estabelecimentos funerários e congêneres da ANVISA,; 
 
8.16 O(s) REGISTRO(S) DE CERTIDAO (ÕES) DE ÓBITO refere-se a declaração feita em cartório oficial 
de registro civil da circunscrição local, lavrada à vista do atestado médico, se houver, ou em caso contrário 
mediante declaração de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado a morte; 
 
8.17 Na execução dos serviços funerários deverá ser garantida a disponibilização de VAN PARA 
ACOMPANHANTE, somente quando solicitado pela FUNPAPA, desde que obedecidas as 
formalidades e cautelas legais estabelecidas pela OMS e pelo MS, com motorista e dotado de todos os 
itens de segurança dispostos na Lei de Trânsito brasileira; 
 
8.18 Na ocasião da assinatura do CONTRATO, a CONTRATADA deverá dispor de “CERTIFICAÇÃO 
DIGITAL”, nos termos da Resolução n° 11.536/2014 - TCM. 
 
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
9.1 Nos termos do art. 58, inciso III combinado com o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, será 
designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos itens, anotando em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização 
de falhas ou defeitos observados;  
 
9.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 8.666, de 1993; 
 
9.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 
a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis 
 
CLÁUSULA DECIMA – DO PAGAMENTO 
 
10.1. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias subsequentes à entrega definitiva dos itens, 
mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor competente, 
após conferência das quantidades e da qualidade do mesmo. 
 
10.2. O pagamento poderá ser antecipado, mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal), bem 
como comprovação da execução de parte ou etapa do objeto ora contratado, nos termos do que 
dispõe o art. 1º, inciso II da Medida Provisória nº. 961, de 6 de maio de 2020 e o art. 15 da Lei nº 
8.666/93. 
 
10.3. O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, por meio de ordem bancária junto à 
agência bancária indicada na declaração fornecida pelo licitante, contados do recebimento definitivo dos 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
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produtos e mediante a apresentação dos documentos fiscais legalmente exigíveis e devidamente 
atestados pelo servidor/Comissão de Recebimento. 
 
10.4. Será procedida consulta “On-Line” junto ao SICAF e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
- CNDT antes de cada pagamento a ser efetuado a CONTRATADA, para verificação das condições 
exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. Caso 
fique constatado o vencimento das guias de recolhimento do FGTS e da Previdência Social, a 
CONTRATADA deverá apresentar, no prazo constante da solicitação feita pela Administração, a sua 
regularização. 
 
10.5. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. 
(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. 
 
10.6. No caso de eventual atraso de pagamento por culpa comprovada da CONTRATANTE, o valor 
devido deverá ser acrescido de multa de atualização monetária financeira, apurados entre a data de 
vencimento da Nota Fiscal e a do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados a taxa de 
0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 
 

I = (TX / 100) / 365 
EM = I x N x VP 
Onde: 
I = Índice de Atualização Financeira 
TX = Percentual da Taxa de Juros de Mora Anual – 6% / Ano 
VP = Valor da Parcela em atraso 
EM = Encargos Moratórios 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento 

 
10.7. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na 
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA, em favor da CONTRATADA. Caso esse valor seja superior 
ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se 
necessário. 
 
10.8. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal/fatura, por culpa da 
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias reiniciar-se-á a contar da respectiva reapresentação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA ATESTAÇÃO DA NOTA FISCAL/ FATURA 
 
11.1. Caberá ao titular do ÓRGÃO, ou servidor expressamente designado, a atestação das Notas Fiscais, 
Faturas e Recibos, objeto desta licitação, para efeito de pagamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
12.1. Os recursos orçamentários necessários ao adimplemento das obrigações por parte da 
Administração estão assegurados na seguinte funcional: 

Elemento de Despesa: 33903900 
Fonte: 1001010007 
Sub ação: 001 
Tarefa: 018 
Atividade: 2012 
 
12.2. As despesas para o exercício futuro correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em 
termo aditivo ou apostilamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DO PREÇO 
 
13.1. O valor do contrato é de R$ xxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 
 
13.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
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fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários 
ao cumprimento integral do objeto contratado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 
14.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação 
das propostas.  
 

14.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o IPCA – Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 
anualidade.  

 
14.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 
efeitos financeiros do último reajuste.  
 
14.3 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar 
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este 
ocorrer.  
 
14.4 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.  
 
14.5 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em 
vigor.  
 
14.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
 
14.7 O reajuste será realizado por apostilamento 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
15.1. A CONTRATADA que, apresentar documentação falsa, não assinar o contrato ou instrumento 
equivalente, falhar ou frustrar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 
falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às seguintes penalidades, segundo a extensão da falta 
cometida, em observância ao direito à prévia defesa: 
 

Ocorrência Penalidades que poderão ser aplicadas 

Não assinar o Contrato ou não retirar a 
Nota de Empenho, quando convocada 
dentro do prazo de validade de sua 
proposta. 

1.Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo período de 2 
(dois) anos.  

2.Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor registrado no Contrato, 
a juízo da Administração. 

Entregar o objeto licitado fora do prazo 
estabelecido. 

3.Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor 
do serviço, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a 
critério da Administração, poderá ser considerada 
inexecução total ou parcial do objeto. 

Não efetuar a troca do objeto licitado, 
quando notificado. 

4.Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo período de 1 
(um) ano.  

5.Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato.  
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Substituir o objeto licitado fora do prazo 
estabelecido. 

6.Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor 
do serviço não substituído/refeito, limitada a 20 (vinte) dias. 
Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser 
considerada inexecução total ou parcial do objeto.  

Comportar-se de modo inidôneo. 

7.Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo período de 2 
(dois) anos.  

8.Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, a juízo da 
Administração. 

Fizer declaração falsa.  

9.Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo período de 2 
(dois) anos.  

10.Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, a juízo da 
Administração. 

Apresentar documentação falsa.  

11.Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período 
de 5 (cinco) anos.  

12.Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato.  
13.Comunicar ao Ministério Público Estadual. 

Cometer fraude fiscal.  

14.Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período 
de 5 (cinco) anos.  

15.Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato. 
16.Comunicar ao Ministério Público Estadual. 

Deixar de executar qualquer obrigação 
pactuada ou prevista em lei e no edital do 
presente pregão eletrônico, em que não 
se comine outra penalidade.  

17.Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre 
o valor do instrumento contratual, limitada a 20 (vinte) dias. 
Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser 
considerada inexecução total ou parcial do objeto.  

Inexecução total.  
18.Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo período de 

2 (dois) anos.  
19.Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato. 

Inexecução parcial do objeto.  

20.Impedimento de licitar com o Município de Belém pelo período de 
1 (um) ano.  

21.Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte 
não executada.  

 
15.2. Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento dos 
produtos, o ÓRGÃO poderá proceder a rescisão unilateral do contrato, hipótese em que a CONTRATADA 
também se sujeitará às sanções administrativas previstas neste Edital. 
 
15.3. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo ÓRGÃO ou 
cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas 
cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula. 
 
15.4. A defesa a que alude o caput deste item deverá ser exercida pelo interessado no respectivo processo 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, podendo ocorrer a juntada de documentos e 
serem arroladas até 03 (três) testemunhas. 
 
15.5. Serão considerados injustificados, os atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente 
fundamentados, e, a aceitação da justificativa ficará a critério do ÓRGÃO que deverá examinar a legalidade 
da conduta da CONTRATADA. 
 
15.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo 
ÓRGÃO, conforme procedimento esboçado no subitem anterior, a CONTRATADA ficará isenta das 
penalidades mencionadas no subitem 15.1. 
 
15.7.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, e no caso de impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, 
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a licitante será descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, seus 
anexos, e nas demais cominações legais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DA RESCISÃO 

 
16.1. Constituem motivos para a rescisão a inexecução total ou parcial do Contrato, além das hipóteses 
legalmente previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de outras disposições legais 
aplicáveis. 

Parágrafo primeiro - A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento 
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Assegura-se ao CONTRATANTE, no caso 
de rescisão culposa, sem prejuízo das sanções cabíveis, os direitos estabelecidos no art. 80 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

Parágrafo segundo - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita 
e fundamentada da autoridade competente. 

Parágrafo terceiro - Quando a rescisão ocorrer com base nos Incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal 
nº 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos que houver 
sofrido, comprovados mediante processo administrativo, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pelo 
fornecimento efetivado prestado em decorrência da a execução do Contrato até a data da rescisão. 

Parágrafo quarto - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos 
créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das 
sanções previstas neste Instrumento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS 

 
17.1. A execução do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-ão pelas Cláusulas 
Contratuais e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os Princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, na forma do Artigo 54 da Lei Federal nº 8.666/93, 
combinado com Inciso XII do Artigo 55 do mesmo diploma legal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA – DA VIGÊNCIA 
 
18.1. A vigência do Contrato será de 6 (doze) meses, prorrogáveis por igual período, contados a partir da 
data de sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no DIÁRIO OFICIAL DO 
MUNICÍPIO. 
 
 CLÁUSULA DÉCIMA-NONA – DO REGISTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO 
DO CONTRATO 
 
19.1. O presente Contrato deverá ser registrado no TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO, na data da 
publicação do seu extrato, conforme prescreve o art. 6°, inciso VII da Resolução nº 11.535/2014-TCM. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO 
 
20.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no DIÁRIO OFICIAL DO 
MUNICÍPIO, em observância aos prazos legais. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA – DO FORO 
 
21.1. As partes elegem o foro da Justiça do Estado do Pará, na cidade de Belém, para dirimir quaisquer 
dúvidas que surgirem na execução do presente Instrumento. 
 
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, lavrou-se o presente 
Contrato em 03 (três) vias, para todos os fins de direito, sem rasuras ou emendas, na presença de 02 
(duas) testemunhas. 

 
Belém /PA, ....... de .................. de 201X. 

 
 
 



SEGEP 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
COORDENAÇÃO GERAL DO 
PLANEJAMENTO E GESTÃO 

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO - PMB 
 

Coordenadoria Geral de Licitação/PMB 
Av. Governador José Malcher, nº 2.110, Bairro: São Brás, CEP: 66060-230 – Belém/PA 

Fone: (91) 3202-9919, e-mail: cgl.pregoeiro2@gmail.com 

__________________________ 
(Órgão) 

CONTRATANTE 
 
 
 

__________________________ 
(Razão social) 

CONTRATADA 
 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1.  
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RG:__________________________ 

CPF:_________________________ 

2.  
NOME: 

RG:__________________________ 

CPF:_________________________ 

 

 



93420 - ESTADO DO PARA
925387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 00093/2020-000

1 - Itens da Licitação

1 - Urna funerária

Descrição Detalhada: Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m.

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Grupo: G1

Valor Total (R$): 18.675,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (45)

2 - Urna funerária

Descrição Detalhada: Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m.

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Grupo: G1

Valor Total (R$): 24.750,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (45)

3 - Urna funerária

Descrição Detalhada: Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de peso até 300 kg.

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Grupo: G1

Valor Total (R$): 255.467,20

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 1.000,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (160)

4 - Urna funerária

Descrição Detalhada: Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m.

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Grupo: G1

Valor Total (R$): 165.000,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 1.000,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (250)
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5 - Formolização de cadáver

Descrição Detalhada: Remoções

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Grupo: G1

Valor Total (R$): 125.000,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 1.000,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (500)

6 - Formolização de cadáver

Descrição Detalhada: Certidão de Óbito

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Grupo: G1

Valor Total (R$): 21.670,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (500)

7 - Formolização de cadáver

Descrição Detalhada: Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido, obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da Saúde, para
evitar aglomeração.

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Grupo: G1

Valor Total (R$): 77.500,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (250)

8 - Urna funerária

Descrição Detalhada: Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m.

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Grupo: G2

Valor Total (R$): 18.675,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (45)

9 - Urna funerária

Descrição Detalhada: Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m.

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Grupo: G2

Valor Total (R$): 24.750,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (45)
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10 - Urna funerária

Descrição Detalhada: Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de peso até 300 kg.

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Grupo: G2

Valor Total (R$): 255.467,20

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 1.000,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (160)

11 - Urna funerária

Descrição Detalhada: Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m.

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Grupo: G2

Valor Total (R$): 165.000,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 1.000,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (250)

12 - Formolização de cadáver

Descrição Detalhada: Remoções

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Grupo: G2

Valor Total (R$): 125.000,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 1.000,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (500)

13 - Formolização de cadáver

Descrição Detalhada: Certidão de Óbito

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Grupo: G2

Valor Total (R$): 21.670,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (500)

14 - Formolização de cadáver

Descrição Detalhada: Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido, obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da Saúde, para
evitar aglomeração.

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Grupo: G2

Valor Total (R$): 77.500,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (250)

2 - Composição dos Grupos

PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 00093/2020-000 UASG 925387 (3/4)09/06/2020  17:31



451 Urna funerária Unidade

452 Urna funerária Unidade

1603 Urna funerária Unidade

2504 Urna funerária Unidade

5005 Formolização de cadáver Unidade

5006 Formolização de cadáver Unidade

2507 Formolização de cadáver Unidade

Grupo 1

Nº do Item Descrição Quantidade Total Unidade de Fornecimento

458 Urna funerária Unidade

459 Urna funerária Unidade

16010 Urna funerária Unidade

25011 Urna funerária Unidade

50012 Formolização de cadáver Unidade

50013 Formolização de cadáver Unidade

25014 Formolização de cadáver Unidade

Grupo 2

Nº do Item Descrição Quantidade Total Unidade de Fornecimento
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09/06/2020 SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Licitação apenas para Divulgação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvisoLicitacaoDivulgacao.do?method=disponibilizarDivulgacao 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Disponibilizar Aviso de Licitação apenas para Divulgação 09/06/2020 19:51:13 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Este Aviso de Licitação será Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) na data de 10/06/2020.

Resumo do Aviso de Licitação

Órgão UASG Responsável
93420 - ESTADO DO PARA 925387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00093/2020 Eletrônico Tradicional Aberto

Nº do Processo Tipo de Licitação
2949/2020 Menor Preço   

  Quantidade de Itens  

Equalização de ICMS Internacional 14  

Objeto

Data da Divulgação
10/06/2020

Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da Licitação

A partir de  10/06/2020  às 08:00 Em 18/06/2020  às 09:00

Disponibilizar apenas para Divulgação

Aviso de Licitação

Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços Funerários.

http://www.serpro.gov.br/


09/06/2020 SIASGnet-DC - Pesquisar Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/pesquisarLicitacao.do?method=pesquisarLicitacao&casoUso=visualizarLicitacao 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Pesquisar Licitação 09/06/2020 19:52:12 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG de Atuação
93420 - ESTADO DO PARA 925387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Nº da UASG UASG
925387 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Nº da Licitação  * Ano da Licitação

/

Modalidade de Licitação Situação da Licitação Característica da Licitação
 Pregão

 Concorrência

 Tomada de Preços

 Convite

 Concurso

Revogada

Anulada

Suspensa

 Tradicional

 Registro de Preço (SRP)

Pesquisar  Limpar

UASG
Origem

Modalidade de
Licitação

Nº da
Licitação Característica Objeto Situação Atual da

Licitação Ação

925387 Pregão Eletrônico 00093/2020 Tradicional Contratação de Empresa Especializada para a
Prestação de Serviços Funerários.

Licitação A
Divulgar Visualizar

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

00093 2020

Um registro encontrado.

http://www.serpro.gov.br/
javascript:selecionarLicitacao(3191090);
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SISTEMA DE LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS.

Objeto:



12 gerais Belém, quarta-feira, 10 de junho de 2020

PARÁ EMPREENDIMENTOS FINANCEIROS S.A.
CNPJ/MF nº 08.108.954/0001-24 - NIRE 15 3000 1875-7

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020
(lavrada na forma de sumário e publicação com omissão das assinaturas dos acionistas,

nos termos do artigo 130, §1º e §2º, da Lei nº 6.404/76)
Data, Hora e Local: Em 30 de abril de 2020, às 09:00 horas, na sede da Pará Empreendimentos Financeiros S.A. (“Companhia”), 
localizada na cidade de Barcarena, Estado do Pará, Rodovia PA 481, Km 21, Complexo Portuário de Vila do Conde, CEP 
68.447-000. Convocação: Conforme previsto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a convocação, visto estar 
presente a totalidade dos acionistas. Presença: Presentes acionistas representando 100% das ações do capital social, conforme 
assinaturas constantes ao final desta ata. Publicações: Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, publicados no 
Diário Oficial do Estado do Pará, nas páginas 77 a 79 e no jornal “Amazônia”, na página 09, ambos no dia 26 de março de 2020, 
dispensada a publicação do anúncio a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, na forma do §4º do mesmo artigo. Mesa: Sr. 
Daniel Pedreira Dorea, Presidente e Sra. Carla Rodrigues Paulsen, Secretária. Ordem do Dia: (I) Tomar as contas dos 
administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 
31.12.2019; (II) Deliberar sobre o resultado do exercício findo em 31.12.2019; (III) Eleger os membros da Diretoria e (IV) Deliberar 
sobre o valor global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2020. Deliberações: Foi autorizada a 
lavratura da presente ata na forma sumária com as seguintes deliberações: (I) Aprovadas as contas dos administradores, bem 
como as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2019;  (i) Aprovada, sem ressalvas, a proposta da 
Diretoria sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31.12.2019 e a distribuição de dividendos no montante de 
R$ 5.287.525,10 (cinco milhões, duzentos e oitenta e sete mil, quinhentos e vinte e cinco reais e dez centavos), sendo 
(i) R$ 1.321.881,28 (um milhão, trezentos e vinte e um mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos) referente a 
dividendos mínimos obrigatórios e (ii) R$ 3.965.643,82 (três milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e 
três reais e oitenta e dois centavos) referente a dividendos complementares, sendo R$ 0,062585854 por ação ordinária; (III) Foram 
eleitos como membros da Diretoria, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se em 2022: 
(i) Antonio Carlos Duarte Sepúlveda, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 62.278.276-9, 
expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 405.695.435-68, com endereço profissional localizado na cidade de São 
Paulo, na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, nº 387, 2º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04543-121, para o cargo de Diretor-
Presidente; (ii) Daniel Pedreira Dorea, brasileiro, casado, administrador de empresas e advogado, portador da carteira de 
identidade nº 858269368, expedida pela SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o nº 007.966.045-25, com endereço profissional 
localizado na cidade de São Paulo, na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, nº 387, 2º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04543-121, 
para o cargo de Diretor Econômico-Financeiro; (iii) Ricardo dos Santos Buteri, brasileiro, casado, administrador de empresas, 
portador da carteira de identidade nº 1.119.214, expedida pela SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 022.898.277-46, com 
endereço profissional localizado na cidade de São Paulo, na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, nº 387, 2º andar, parte, Vila 
Olímpia, CEP 04543-121, para o cargo de Diretor Comercial; (iv) Roberto Teller, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, 
portador da cédula de identidade RG nº 11.795.113-4 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 076.821.048-80, com endereço 
profissional localizado na cidade de São Paulo, na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, nº 387, 2º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 
04543-121, para o cargo de Diretor de Operações. Os Diretores tomaram posse nesta data em termo em separado, lavrado em 
livro próprio arquivado na sede da Companhia, e declaram não haver impedimento para o exercício da função, nos termos do 
parágrafo 1º do artigo 1.011 da Lei nº 10.406/02. (IV) Foi aprovada a remuneração anual global para os administradores fixada em 
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejasse fazer uso da 
palavra, a Assembleia foi encerrada com a lavratura desta ata, que, após lida e conferida, foi assinada por todos os presentes. 
Barcarena, 30 de abril de 2020. Daniel Pedreira Dorea - Presidente; Carla Rodrigues Paulsen - Secretária. Assinaturas: Santos 
Brasil Participações S.A.; Daniel Pedreira Dorea - Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores; Antonio 
Carlos Duarte Sepúlveda - Diretor Presidente. Junta Comercial do Estado do Pará. Certifico o Registro em: 03/06/2020. 
Arquivamento 20000656864 de 03/06/2020. Protocolo: 204322197 de 01/06/2020. NIRE 1530018757. Fernando Nilson Velasco 
Junior - Secretário Geral.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM através do 
órgão interessado a FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - 
FUNPAPA, por intermédio do Pregoeiro designado pelo 
Decreto Municipal nº 96.052/2020-PMB, torna público 
que fará realizar o certame licitatório, em referência, no 
dia 18/06/2020 às 09h00 (Horário de Brasília/DF) – 
Tipo Menor Preço por Lote.
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNE-
RÁRIOS”, objetivando fortalecer os procedimentos de 
enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 
no Município de Belém, de acordo com as condições 
estabelecidas no Edital e seus Anexos.
LOCAL: A abertura da sessão pública será efetuada no 
site: www.comprasnet.gov.br
O Edital poderá ser adquirido no site: www.
comprasnet.gov.br ou pelo site/portal da Prefei-
tura Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/
licitacao
Belém/PA, 09 de junho de 2020.
Marcelo Cantão Lopes
Pregoeiro/CGL/SEGEP/PMB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 93/2020-FUNPAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
COORDENAÇÃO GERAL DO 
PLANEJAMENTO E GESTÃO
COORDENADORIA GERAL 

DE LICITAÇÃO-CGL

SEGEP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPÚ
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2020-04 FMS

A Comissão de Licitação do Município de Anapu, através do Fundo Municipal de
Saúde, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. Layane Santos Sousa, Secretária
Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação
a seguir: Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos
essências, para atender as necessidades de pacientes com casos confirmados e suspeitas
do novo coronavirus (COVID -19) no Hospital Municipal e as Unidades Básicas de Saúde, do
município de Anapu/PA; Contratado: Almeida Distribuidora Eireli - Me; Fundamento Legal:
processo de dispensa de licitação baseado no Art. 24 inciso IV da Lei 8.666/93 e suas
alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de
Licitação e ratificado pela Sra. Layane Santos Sousa, Secretária Municipal de Saúde.

Anapu/Pa, 9 de junho de 2020
LAYANE SANTOS SOUSA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 20200130; DISPENSA Nº 002/2020-04 FMS; Contratante: Fundo Municipal
de Saúde de Anapu; Contratada: Almeida Distribuidora Eireli - Me; Objeto: Contratação de
empresa especializada no fornecimento de medicamentos essências, para atender as
necessidades de pacientes com casos confirmados e suspeitas do novo coronavirus (COVID
-19) no Hospital Municipal e as Unidades Básicas de Saúde, do município de Anapu/Pa;
Valor Total: R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Programa de Trabalho: Exercício 2020
Atividade 0908.103010245.2.080 Enfrentamento da Emergência COVID 19 , Classificação
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.48, no valor de R$
15.000,00; Vigência: 09 de Junho de 2020 a 09 de Julho de 2020; Data da Assinatura: 09
de Junho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Após análise conjunta do Secretário Municipal de Assistência Social e da
Pregoeira Suplente da CPL, responsável pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-023/2020, e
considerando a publicidade dada ao processo licitatório, o qual foi devidamente publicado
no quadro de avisos da Prefeitura, no Diário Oficial da União seção 3, nº 74, página 154,
Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará da FAMEP, n°2469, Jornal Diário do Pará,
página B12, no Portal da Transparência Municipal e no sistema Comprasnet, ambos de
17/04/2020, em conformidade com o Art. 21 da Lei nº. 8.666/93, Art. 4º, inciso I da Lei n°.
10.520/2002 e Art. 11, art. 17 do Decreto Municipal n°. 1216/2017-GPMB.

Sendo assim, decido pela HOMOLOGAÇÃO do resultado do pregão em
destaque, tendo por objeto o registro de preço para prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva com fornecimento de peças de aparelhos condicionadores de ar frio,
freezers, refrigeradores, frigobares e bebedouros para atender as necessidades da
Secretaria Municipal Assistência Social de Barcarena/Pa, em conformidade com seu termo
de referência e demais anexos.

Empresa vencedora e valor: Tam Comércio de Peças e Serviços de Refrigeração
Ltda - Epp - R$ 813.330,27 (oitocentos e treze mil, trezentos e trinta reais e vinte e sete
centavos). Data da Homologação: 08 de junho de 2020.

Barcarena/Pa, 9 de junho de 2020
FELLIPE AUGUSTO CARNEVALLE DOS PASSOS

Secretário Municipal de Assistência Social
Interino

AVISO DE RESCISÃO

INTENÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO.
Referência: contrato nº 20200699, oriundo o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-011/2020, cujo
objeto é a aquisição de lanches, salgados para atender as necessidades das secretarias do
município de Barcarena/Pa.

A Prefeitura Municipal de Barcarena/Pa, através de seu prefeito infra-assinado,
em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, torna público a INTENÇÃO DE RESCINDIR
UNILATERALEMNTE O CONTRATO Nº 20200699, Oriundo DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-
011/2020, com fulcro na fundamentação e recomendação expedida pelo Procurador Geral
do Município de Barcarena/PA, consoante se infere de seu parecer jurídico, o qual integra
a presente decisão e está disponível para vista de qualquer interessado no portal da
transparência desta prefeitura.

Assim, notificamos o(s) herdeiro(s) e sucessor(es) da empresa R. Cardoso Dias-
Epp, inscrita no CNPJ nº 05.245.371/0001-57 sobre a intenção desta administração pública
municipal em rescindir o contrato nº 20200699, no qual figura como contratada,
facultando-lhes, desde já a possibilidade de se manifestarem a respeito, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 109, inc. I, alínea "e", c/c § 1°, da Lei n°.
8.666/93, a contar da data de publicação deste ato administrativo na Imprensa Oficial, ou
seja, até o final do expediente do dia 18 de junho de 2020, em homenagem aos princípios
do contraditório e da ampla defesa, aludidos no art. 78, parágrafo único, da Lei 8.666/93,
tudo para análise e decisão definitiva.

Diante das medidas de enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19),
pedimos ao(s) herdeiro(s) e sucessor(es) que entregue(m) o(s) recurso(s) administrativo(s)
no Departamento de Serviços Auxiliares, cujo endereço consta no rodapé, das 08:00 as
13:00h; ou enviem para o e-mail: pregaoeletronico.pmb@gmail.com, visto que estamos
trabalhando, temporariamente, com pessoal reduzido na prefeitura, a fim de evitar ao
máximo o contato físico entre os representantes das empresas e os servidores municipais.
Para confirmar o recebimento do recurso via protocolo ou e-mail, as recorrentes deverão
entrar em contrato através do telefone: (91) 99393-6685.

Barcarena/Pa, 9 de junho de 2020
PAULO SÉRGIO MATOS DE ALCÂNTARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL DO

PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEGEP
DESPACHO DE 9 DE JUNHO DE 2020

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2020
PROCESSO GDOC Nº 11046/2020 - SESMA

AUTORIZO e RATIFICO a necessidade da presente dispensa de licitação, cujo
objeto é a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXÍMETRO DE PULSO PARA DEDO, OBJETIVANDO
FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO
COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM junto ao fornecedor DOCTORMED E EQUIPAMENTOS
E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.169.056/0001-16, no valor global
de R$ 65.800,00 (Sessenta e cinco mil e oitocentos reais), com amparo no parecer do
Núcleo de Assessoria Jurídica, nos termos do art. 4 da Lei nº 13.979/2020.

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO
Secretário Municipal de Saúde de Belém

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 47/2020

PROCESSO GDOC Nº 11046/2020 - SESMA
Fica dispensada de licitação, condicionado ao devido processo de justificação, a

despesa abaixo especificada, com fulcro no art. 4 da Lei nº 13.979/2020, em consonância
ao Parecer Jurídico acostado aos autos.

OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXÍMETRO DE PULSO PARA DEDO, OBJETIVANDO
FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO
COVID-19 NO MUNICÍPIO DE BELÉM.
NOME DOS CREDORES:
DOCTORMED E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº
13.169.056/0001-16, no valor global de R$ 65.800,00 (Sessenta e cinco mil e oitocentos
reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Funcional programática: 2.09.22.10.122.0001
Atividade: 2176
Elemento: 44.90.52
Fonte: 1211010100
VALOR GLOBAL de R$ 65.800,00 (Sessenta e cinco mil e oitocentos reais).

Belém/PA, 9 de junho de 2020.
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO

Secretário Municipal de Saúde de Belém

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO-SRP N° 84/2020-SESMA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM através do órgão interessado a
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA, por intermédio do Pregoeiro designado pelo
Decreto Municipal nº 96.052/2020-PMB, torna público que fará realizar o certame
licitatório, em referência, no dia 24/06/2020 às 09h00 (Horário de Brasília/DF) - Tipo
Menor Preço Global.

OBJETO: Registro de Preços, para futura e eventual "CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE
INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA REDES DE
TELEFONIA E LÓGICA", com fornecimento de materiais, de forma fracionada, para atender
às necessidades de todos os estabelecimentos de Saúde pertencentes da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM - SESMA/PMB, de acordo com as condições estabelecidas
no Edital e seus Anexos.

LOCAL: A abertura da sessão pública será efetuada no site:
www.comprasnet.gov.br

O Edital poderá ser adquirido no site: www.comprasnet.gov.br ou pelo
site/portal da Prefeitura Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/licitacao

Belém/PA, 9 de junho de 2020.
JOSÉ GUEDES DA COSTA JÚNIOR

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 93/2020-FUNPAPA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM através do órgão interessado a
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA, por intermédio do Pregoeiro designado pelo
Decreto Municipal nº 96.052/2020-PMB, torna público que fará realizar o certame
licitatório, em referência, no dia 18/06/2020 às 09h00 (Horário de Brasília/DF) - Tipo
Menor Preço por Lote.
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FUNERÁRIOS", objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da Pandemia
causada pelo COVID-19 no Município de Belém, de acordo com as condições estabelecidas
no Edital e seus Anexos.

LOCAL: A abertura da sessão pública será efetuada no site:
www.comprasnet.gov.br

O Edital poderá ser adquirido no site: www.comprasnet.gov.br ou pelo
site/portal da Prefeitura Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/licitacao

Belém/PA, 9 de junho de 2020.
MARCELO CANTÃO LOPES

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC Nº 19/2020 - ELETRÔNICO

Processo nº 28118/2019-SESMA
O Município de Belém, através da Secretaria Municipal de Coordenação Geral

do Planejamento e Gestão - SEGEP, com sede à Av. Governador José Malcher, n° 2110, São
Brás, através da Comissão Especial de Licitação designada pelo Decreto Municipal nº
96.233 de 04 de maio de 2020, torna público que, conforme autorização do Sr. Secretário
Municipal de Saúde - SESMA, fará a Abertura do RDC Nº 019/2020 conforme os dados
abaixo:
OBJETO: Seleção de proposta(s) mais vantajosa(s) visando a futura e eventual
CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS HOSPITAIS DE PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL - HPSM MÁRIO PINOTTI, HPSM HUMBERTO MARADEI PEREIRA E HOSPITAL
MUNICIPAL DE RETAGUARDA DOM VICENTE ZICO, incluindo todos os materiais,
equipamentos e mão-de-obra, necessários à execução dos serviços para a SESMA -
Secretaria Municipal de Saúde, conforme Projeto Básico e demais anexos do Edital de
Licitação.
Modo de Disputa: ABERTO
Critério de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
Regime de Execução: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
Disponibilidade do Edital: exclusivamente pela internet através dos sites
http://www.belem.pa.gov.br e http://www.comprasgovernamentais.gov.br.
Entrega e abertura das propostas: 03/07/2020, às 09:30h (horário de Brasília).
Local de realização: www.comprasnet.gov.br. UASG: 925387

Belém/PA, 9 de junho de 2020.
MONIQUE SOARES LEITE
Presidente da CEL/RDC

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Contrato nº 20200114-A - CONVITE Nº 1/2020-003 - Contratante - Prefeitura
Municipal de Bom Jesus do Tocantins-PA - Contratado: GM FEITOSA LTDA-ME.
Objeto - Contratação de empresa especializada em serviços de locação de
materiais para eventos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de
Bom Jesus doo Tocantins -Vigência 04/03/2020 a 31/05/2020 - Valor Global: R$
137.400,00 ( Cento trinta e sete mil e quatrocentos reais) - Data da assinatura:
04/03/2020

Contrato nº 20200153 - CONVITE Nº 1/2020-004 - Contratante - Prefeitura
Municipal de Bom Jesus do Tocantins-PA - Contratado: SUL ELETRICA
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI-EPP. Objeto - Contratação de empresa
especializada para construção de 01(um) quiosque na praça em torno da lagoa -
Vigência 25/03/2020 a 25/05/2020 - Valor Global: R$ 59.876,50 ( Cinquenta nove
mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos) - Data da assinatura:
25/03/2020

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 202001531 - O presente termo aditivo
objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 04 de junho de 2020,
nos termos do art. 57 §4º, da Lei Federal nº 8.666/93 - Segundo Termo Aditivo ao
Contrato nº 202001532 - O presente termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo
de vigência do contrato até 03 de agosto de 2020, nos termos do art. 57 §4º, da
Lei Federal nº 8.666/93

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
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FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 93/2020-FUNPAPA

o

MARCELO CANTÃO LOPES

FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM - FUMBEL

PORTARIA N° 050/2020 - GAPRES/FUMBEL

FABIO ATANASIO DE MORAIS

FUNDAÇÃO ESCOLA BOSQUE - FUNBOSQUE

PORTARIA Nº 128/2020-GP

MARIA BEATRIZ MANDELERT PADOVANI

PORTARIA Nº 129/2020-GP

MARIA BEATRIZ MANDELERT PADOVANI

COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE BELÉM - CINBESA

EXTRATO DO 6º ADITIVO DO CONTRATO Nº 005/2015

AGÊNCIA REGULADORA MUNICIPAL DE BELÉM - ARBEL

EXTRATO DE DISTRATO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 008/2018

ELIANA DE NAZARÉ CHAVES UCHOA

EXTRATO DE DISTRATO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 006/2018

ELIANA DE NAZARÉ CHAVES UCHOA

Ano LXI - Nº 14.012
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Documentos de Licitações Cadastrados
Nenhum registro encontrado.

Anexos

Documento: Nenhum arquivo selecionadoEscolher arquivo

Descrição do Anexo:

Publica Portal Fornecedor:

Publica Edital Portal da Transparência:
Objeto: Arquivo de Cotação

Adicionar
Documentos Anexados

Excluir Editar Data Inclusão Nome Anexo Extenção Objeto Pub. Portal
Transp.

Pub. Portal
Fornec.

10/06/2020 Anexo I - Termo de Referência pdf Outros Sim Não

10/06/2020
Edital PE 93-2020-Proc. 2949-2020-
Contratação de Empresa Especializada para
a Prestação de Serviços Funerários-
FUNPAPA

pdf Edital Sim Não

10/06/2020 JUSTIFICATIVA pdf Outros Sim Não

10/06/2020 PARECER JURÍDICO pdf Outros Sim Não

10/06/2020 PESQUISA DE MERCADO pdf ArquivoCotacao Sim Não

Documentos de Licitações salvos
Nenhum registro encontrado.
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ESTADO DO PARÁ

RESUMO DE LICITAÇÃO

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

1. Dados Gerais da Licitação

Município BELEM

Órgão FUNDACAO PAPA JOAO XXIII

Número do Processo Licitatório 2949/2020

Exercício
2020

Modalidade
Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)

Tipo
Menor Preço

Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS FUNERÁRIOS.

Complemento Serviço

Regime

Abertura 18/06/2020 09:00

Status PUBLICADA

Critério Avaliação POR ITEM

Credenciamento? NÃO

Data Início Credenc.

Data Término Credenc.

Observação

Contrato?

Data Homologação

Local Abertura WWW.COMPRASNET.GOV.BR

1. Itens da Licitação

N° Objeto Unidade Qtd. Valor

1 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m. unidade 45,0000 415,00001

2 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m. unidade 45,0000 550,00002

3 Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de
peso até 300 kg.

unidade 160,0000 1.596,67003

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. unidade 250,0000 660,00004

5 Remoções unidade 500,0000 250,00005

6 Certidão de Óbito unidade 500,0000 43,34006

7 Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido,
obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da Saúde,
para evitar aglomeração.

unidade 250,0000 310,00007

8 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m. unidade 45,0000 415,00008

9 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m. unidade 45,0000 550,00009

10 Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de
peso até 300 kg.

unidade 160,0000 1.596,670010

11 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. unidade 250,0000 660,000011

12 Remoções unidade 500,0000 250,000012



ESTADO DO PARÁ

RESUMO DE LICITAÇÃO

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

1. Itens da Licitação

N° Objeto Unidade Qtd. Valor

14 Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido,
obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da Saúde,
para evitar aglomeração.

unidade 250,0000 310,000014

3. Dados de Publicidade da Licitação

Meio de Publicação Especificação da Publicação Data da Publicação

Site 10/06/2020Aviso de Licitação será Divulgado no
ComprasNet (www.comprasnet.gov.br)

Diário Oficial do Município 10/06/2020FLS; 16, Nº 14.012 (AVISO DE LICITAÇÃO)

Jornal de Circulação no Município ou na Região 10/06/2020Aviso de Licitação - Jornal Amazônia - Gerais -
Pág 12

Diário Oficial da União 10/06/2020Aviso de Licitação - DOU SEÇÃO 3 Nº 110, PÁG
193

Site 10/06/2020www.belem.pa.gov.br/licitacao

4 - Participantes

Nome Tipo Pessoa CPF/CNPJ

5. Arquivos da Licitação

Tipo Nome Arquivo

Justificativa da contratação JUSTIFICATIVA - ASSINADO DIGITALMENTE Baixar

Estimativa de preço ou Justificativa Mapa de Preços e Pesquisa de Mercado Baixar

Edital Edital PE 93-2020-Proc. 2949-2020-
Contratação de Empresa Especializada para a
Prestação de Serviços Funerários-
FUNPAPA(Assinado)

Baixar

Autorização da Autoridade Competente DESPACHO AUTORIZO ASSINADO
DIGITALMENTE

Baixar

Termo de Referência ou Projeto Básico Anexo I - Termo de Referência(Assinado) Baixar
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Pregão Eletrônico
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

 
Pregão nº 932020

Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços
Funerários.

Descrição: Informações Gerais: Havendo divergências entre as informações contidas no Edital e seus
Anexos e o Comprasnet, Prevalecerão as Informações do Edital.

Modo de Disputa: Aberto

Data de abertura inicial: 18/06/2020 09:00 (horário de Brasília)
  Data e horário para início da entrega de propostas:   10/06/2020 08:00 
* Data e horário limites para entrega de propostas:   18/06/2020 09:00   
* Data e horário considerados para início da sessão pública.

  
 
Vincular equipe do pregão
 

 
Nome Pregoeiro: MARCELO CANTAO LOPES

Equipe Apoio: JOSE GUEDES DA COSTA JUNIOR
Equipe Apoio: ISIS SOUZA COIMBRA
Equipe Apoio: CRYSTHIAN ELAINE OLIVEIRA DA SILVA
 

Voltar  OK

 
Alterar Critérios de Valor
 

Item Descrição Tratamento
 Diferenciado

Aplicabilidade
 Decreto 7174

Aplic.
Margem

 Preferência

Quantidade
do Item Unidade

Critério de Valor
*
 (Total) (R$)

G1 GRUPO 1 - - Não 688.062,2000
G2 GRUPO 2 - - Não 688.062,2000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável. 
Tratamento Diferenciado Tipo I: Participação Exclusiva de ME/EPP 

 Tratamento Diferenciado Tipo II: Exigência de subcontratação de ME/EPP 
 Tratamento Diferenciado Tipo III: Cota para participação exclusiva de ME/EPP 

 

javascript:void(0)
https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/cadastrar2.asp?prgCod=852165&ipgCod=23445430
javascript:void(0)
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Marcelo Cantão <cgl.pregoeiro2@gmail.com>

PROPOSTA + QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, do licitante provisoriamente vencedor
PE Nº 93/2020 - FUNPAPA.
8 mensagens

Marcelo Cantão <cgl.pregoeiro2@gmail.com> 18 de junho de 2020 12:32
Para: cpl.funpapa@gmail.com, DIRETORIA DE LICITAÇÕES CGL <coordenadoriapregoeiros@gmail.com>

Bom dia,

Senhores,

Encaminho em anexo as PROPOSTA  E DOCUMENTOS REFERENTE A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  do licitante
provisoriamente vencedor do PE Nº 93/2020-FUNPAPA   “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS” , processo  administrativo nº  2949/2020 ,  para
análise e demais providências.

Informo  que o certame está suspenso e será reaberto hoje 18/06/2020, às 15hs00!

Segue edital em anexo.

No mais,

Marcelo Cantão
   Pregoeiro

2 anexos

Edital PE 93-2020-Proc. 2949-2020- Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços
Funerários-FUNPAPA(Assinado).pdf
1287K

Proposta, Doc. Empresa Bom Jesus Lote 1 e 2.rar
21915K

CPL FUNPAPA <cpl.funpapa@gmail.com> 18 de junho de 2020 13:26
Para: Marcelo Cantão <cgl.pregoeiro2@gmail.com>

Boa tarde,

O Arquivo com documentações da empresa não abre de maneira alguma.
Por favor, enviar novamente.

Cordialmente,
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--
Yuri Palmeira / Nilson Reis 
CPL/FUNPAPA
END.: Av. Rômulo Maiorana, nº 1018 - Belém / PA
CGC: 05.065.644/0001-81
FONE: (91) 9 8432.8174
E-mail: cpl.funpapa@gmail.com

Marcelo Cantão <cgl.pregoeiro2@gmail.com> 18 de junho de 2020 13:41
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Para: CPL FUNPAPA <cpl.funpapa@gmail.com>

Segue o solicitado em anexo.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

15 anexos

HAB. CAPACIDADE TECNICA - CASAI DF - publicacao 2018.pdf
158K

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - FUNPAPA - BJAC 2020.pdf
430K

HAB. CAPACIDADE TECNICA - 11ª RM - BJAC - CONTRATO 2019.pdf
1568K

HAB. CAP. TEC. - 7ª RM - BJAC - CONTRATO 2017 - 2018.pdf
920K

HAB. CAPACIDADE TECNICA - CASAI DF - Contrato 2018.pdf
213K

HAB. CAPACIDADE TECNICA - DSEI TOCANTINS  - BJAC - CONTRATO 2017.pdf
388K

HAB. CAPACIDADE TECNICA - DSEI TOCANTINS  - BJAC - ADITIVO 2018-2019.pdf
2498K

HAB. CAPACIDADE TECNICA - MARINHA EM LADARIO 2017-2018.pdf
835K

HAB. CAPACIDADE TÉCNICA 2ª RM - BJAC - 2017-2018.pdf
1525K

HAB. CAPACIDADE TECNICA DSEI INTERIOR SUL - BJAC - 2017-2018-2019.pdf
5574K

LICENÇA SANITARIA 2020.pdf
165K

HAB. CAPACIDADE TECNICA DSEI LITORAL SUL - BJAC - 2017-2018.pdf
4538K

HAB. CAPACIDADE TECNICA DSEI LITORAL SUL - BJAC - 2018-2019.pdf
2602K

PROPOSTA PREÇO FUNPAPA - LOTE 01 e LOTE 2 (VALIDA) - 2020 - BJAC excel.pdf
659K

HAB. CAPACIDADE TECNICA SÃO FRANCISCO - BJAC - 2015-2017pdf.pdf
1517K

CPL FUNPAPA <cpl.funpapa@gmail.com> 18 de junho de 2020 15:36
Para: Marcelo Cantão <cgl.pregoeiro2@gmail.com>, sicape alta <sicapealtacomplexidade@gmail.com>, Diretoria Geral
<funpapa.dirgeral@gmail.com>, SEGEP CPL <coordenadoriapregoeiros@gmail.com>

Prezado Pregoeiro Marcelo Cantão,

Considerando a realização do Pregão Eletrônico nº 93/2020, para prestação de serviços funerários à Fundação Papa
João XXIII, voltado aos casos de COVID-19, esta CPL/FUNPAPA, junto à área técnica (SICAPE), manifesta que:

1) Em relação à exigência de atestado de capacidade técnica (item 7.1, alínea a do TR), reconhecemos que a
empresa cumpriu o requisito, pelos vários atestados apresentados;

2) Em relação à exigência de Licença de Funcionamento (item 7.1, alínea b do TR), manifestamos que a
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empresa cumpriu o requisito, pois apresentou a sua licença sanitária do município onde tem sede (Piraquara/Pr),
apesar de não ser referente à Belém ou Estado do Pará, local onde serão executados os serviços;

3) Apesar da DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO
OBJETO, solicitamos que a empresa esclareça como ela pretende executar os serviços com brevidade e
eficiência, já que sua sede é no interior do paraná. Indicando endereço local entendemos ser necessário uma
diligência para atestar a capacidade de cumprimento dos serviços funerários, pois no momento de realização dos
mesmos, não será tolerado atrasos ou falhas no cumprimento, visto que a situação pandêmica exige a mais alta
qualidade dos serviços em benefício à saúde pública.

Requer-se, portanto:
1) esclarecimentos, até a abertura da próxima sessão, quanto à estratégia para prestação dos serviços visto
que sua sede é na Região Sul do Brasil e o serviço deverá ser prestado em Belém do Pará. Sendo o caso,
apresentar a documentação local que ateste a vigilância sanitária para atendimento dos serviços.

Respeitosamente,

Yuri Palmeira
CPL/FUNPAPA

Lourdes Cunha
SICAPE/FUNPAPA
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Marcelo Cantão <cgl.pregoeiro2@gmail.com> 18 de junho de 2020 16:34
Para: CPL FUNPAPA <cpl.funpapa@gmail.com>, DIRETORIA DE LICITAÇÕES CGL
<coordenadoriapregoeiros@gmail.com>

Boa tarde,

Senhores,

Encaminho em anexo CONTATOS e MANIFESTAÇÃO “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS” , processo  administrativo nº  2949/2020 ,  para
análise e demais providências.

Segue abaixo manifestação da licitante.

Sim, trabalhamos com representantes na Região.

Como informado anteriormente, temos representantes credenciados e aptos para todas as situações de atendimento. NO
PRAZO DETERMINADO pelo contrato é tomado as providências de atendimento com os profissionais (Agentes funerários)
e itens disponibilizados no contrato. Acionado pelo telefone 0800-5800069 ou pelos Telefones disponíveis e (Whats).

Nossa empresa é especializada em Assistência Funeral em todo Território Nacional conforme os Atestados de Capacidade
e Contratos enviados via Sistema com isso estamos aptos a qualquer momento e a qualquer situação indispensável para
seu Contrato e acima de tudo Responsável.

Preciso de pelo menos 24 horas para passar as informações exatas e via sistema não temos como passar dados. A
responsabilidade no entanto é totalmente da BOM JESUS ADMINISTRADORA.

Se finalizado e formalizado o Contrato os Senhores terão todos os dados sobre os Locais disponíveis para atendimento
"in Loco" e os dados dos representantes á disposição.

No mais,

Marcelo Cantão

   Pregoeiro
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[Texto das mensagens anteriores oculto]

TELEFONES---PLANTAO---BJAC-2020.pdf
81K

CPL FUNPAPA <cpl.funpapa@gmail.com> 18 de junho de 2020 17:11
Para: Marcelo Cantão <cgl.pregoeiro2@gmail.com>

Prezado Sr. Pregoeiro,

Enviamos para manifestação da área técnica (SICAPE/FUNPAPA), de modo que solicitamos a suspensão da sessão
e reabertura para 19/06/2020 às 15h.

Respeitosamente,
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Marcelo Cantão <cgl.pregoeiro2@gmail.com> 18 de junho de 2020 17:14
Para: CPL FUNPAPA <cpl.funpapa@gmail.com>

Ok.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

CPL FUNPAPA <cpl.funpapa@gmail.com> 19 de junho de 2020 12:57
Para: Marcelo Cantão <cgl.pregoeiro2@gmail.com>, sicape alta <sicapealtacomplexidade@gmail.com>, Diretoria Geral
<funpapa.dirgeral@gmail.com>

Prezado Pregoeiro Marcelo Cantão,

Considerando o PE nº 93/2020, e as manifestações da empresa, decide-se que:

1) Diante da capilaridade de atuação da empresa, por meios de seus atestados de capacidade técnica e cópias de
contratos administrativos celebrados com diversas regiões do Brasil, bem como diante das declarações e
esclarecimentos de que poderá atender as demandas nesta cidade de Belém, não encontramos motivos para
suspeitar de sua capacidade de atuação e atendimento neste município de Belém, razão pela qual manifestamo-nos
favoráveis à aceitabilidade técnica da empresa e sua proposta neste Pregão Eletrônico.

Em momento oportuno, será exigida a informação da representatividade local para atendimento da demanda.

Segue a manifestação da FUNPAPA.

Yuri Palmeira
CPL/FUNPAPA

Lourdes Cunha
SICAPE/FUNPAPA
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Pregão Eletrônico
Visualização de Propostas

 UASG: 925387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
Pregão nº: 932020 
Modo de Disputa: Aberto

 

 Menu  Voltar

 

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e
concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os
requisitos de habilitação definidos no edital. 
ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

GRUPO 1 Critério de Valor: R$ 688.062,2000

Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 

Intervalo mínimo entre lances: - 

 

Fornecedor
Proposta 

(R$)
Melhor

Lance (R$)
Data 

Melhor
Lance

Valor (R$)
Negociado

Situação
da

Proposta

Anexo Declaração

07.560.099/0001-

25 -  BOM
JESUS
ADMINISTRADORA
DE CONVENIOS
LTDA

688.062,2000 688.062,2000 18/06/2020
09:00:55:107 679.999,8000 Aceito e

Habilitado Consultar SIM  

Porte ME/EPP: SIM     Declaração ME/EPP/COOP: SIM 

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM       Declaração de Menor: SIM       Declaração

independente de proposta: SIM 

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM       Declaração de Acessibilidade: SIM

      Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Consultar Itens do Grupo

 Menu  Voltar
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Pregão Eletrônico
Visualização de Propostas

 UASG: 925387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
Pregão nº: 932020 
Modo de Disputa: Aberto

 

 Menu  Voltar

 

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e
concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os
requisitos de habilitação definidos no edital. 
ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

GRUPO 2 Critério de Valor: R$ 688.062,2000

Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 

Intervalo mínimo entre lances: - 

 

Fornecedor
Proposta 

(R$)
Melhor

Lance (R$)
Data 

Melhor
Lance

Valor (R$)
Negociado

Situação
da

Proposta

Anexo Declaração

07.560.099/0001-

25 -  BOM
JESUS
ADMINISTRADORA
DE CONVENIOS
LTDA

688.062,2000 688.062,2000 18/06/2020
09:00:55:107 679.999,8000 Aceito e

Habilitado Consultar SIM  

Porte ME/EPP: SIM     Declaração ME/EPP/COOP: SIM 

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM       Declaração de Menor: SIM       Declaração

independente de proposta: SIM 

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM       Declaração de Acessibilidade: SIM

      Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Consultar Itens do Grupo

 Menu  Voltar

javascript:self.print()


GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIARETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCOSISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL  SIARCOSISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br

e informe o número 180526375 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponível por 30 dias

Documento Assinado Digitalmente 29/01/2018
Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.968.170/0001-99

Você deve instalar o certificado da JUCEPAR
www.juntacomercial.pr.gov.br/certificado
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Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br

e informe o número 180526375 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponível por 30 dias
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e informe o número 180526375 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponível por 30 dias





































































































































































































































Certidão Negativa

Certifico que nesta data (15/06/2020 às 21:24) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ nº 07.560.099/0001-25.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

5EE8.1139.211D.D065 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 15/06/2020 as 21:24:25 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php?codControle=5EE8.1139.211D.D065&cpfCnpj=07560099000125


 
 
 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

 
 
 

Nome completo: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA 
 
CPF/CNPJ: 07.560.099/0001-25 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 00:20:20 do dia 08/06/2020, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INIDONEO:VERIFICA 
 
Código de controle da certidão: 7XT0080620002020 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5






MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho

Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS

NEGATIVA

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR -
Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM
débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

EMPREGADOR: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA
(BJAC ADMINISTRADORA)

DATA E HORA DA EMISSÃO: 19/06/2020, às 16h13

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na
Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de
Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

4 .  A  a u t e n t i c i d a d e  d e s t a  c e r t i d ã o  p o d e r á  s e r  c o n f i r m a d a  n o  e n d e r e ç o
h t t p : / / w w w . m t e . g o v . b r / c e r t i d a o / i n f r a c o e s / d e b i t o s  u t i l i z a n d o  o  c ó d i g o  3 a j t S F s .

5. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

CNPJ: 07.560.099/0001-25

3. Conforme artigo 5º§ único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá
sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que,
havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá
ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos
mesmos.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
07.560.099/0001-25
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
09/08/2005 

 
NOME EMPRESARIAL 
BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
BJAC ADMINISTRADORA 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
96.03-3-99 - Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
96.03-3-04 - Serviços de funerárias 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
AV GETULIO VARGAS 

NÚMERO 
1100 

COMPLEMENTO 
SOBRE LOJA 

 
CEP 
83.301-010 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
PIRAQUARA 

UF 
PR 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
BOMJESUSCONVENIOS@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(41) 9715-1111 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
09/08/2005 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 15/06/2020 às 19:45:21 (data e hora de Brasília). Página: 1/1



Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 07.560.099/0001-25

Razão
Social:

BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA

Endereço: AV GETULIO VARGAS 1100 SOBRE LOJA / CENTRO / PIRAQUARA / PR /
83301-010

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  e/ou  encargos  devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/03/2020 a 11/07/2020

Certificação Número: 2020031404332561389989

Informação obtida em 12/04/2020 18:30:34

A  utilização  deste  Certificado  para  os  fins  previstos  em  Lei  esta
condicionada  a  verificação  de  autenticidade  no  site  da  Caixa:
www.caixa.gov.br

Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregado...
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DECLARAÇÃO ME/EPP/Cooperativa
 
Pregão eletrônico 93/2020 UASG 925387

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 07.560.099/0001-25 - BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA 

17 de Junho de 2020.
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 93/2020 UASG 925387

BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA, CNPJ nº 07.560.099/0001-25, declara sob as penas da lei,
que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Piraquara, 17 de Junho de 2020.
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 93/2020 UASG 925387

BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.560.099/0001-25, declara que não
possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do
art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Piraquara, 17 de Junho de 2020.
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 93/2020 UASG 925387

BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.560.099/0001-25, declara para fins
do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro
de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor
de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII,
do art. 7º da Constituição Federal.

Piraquara, 17 de Junho de 2020.
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 93/2020 UASG 925387

BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.560.099/0001-25, declara que,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de
funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Piraquara, 17 de Junho de 2020.
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 93/2020 UASG 925387

ELIEL FAVORETO DE SOUZA, como representante devidamente constituído de 07.560.099/0001-25 - BOM JESUS
ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA doravante denominado BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS
LTDA, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 93/2020 UASG 925387, declara, sob as penas da lei, em
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 93/2020 UASG 925387 foi elaborada de maneira
independente pelo BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 93/2020 UASG 925387, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 93/2020 UASG 925387,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 93/2020 UASG
925387, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 93/2020 UASG 925387, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 93/2020 UASG 925387,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 93/2020 UASG 925387 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 93/2020 UASG 925387 não foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELÉM antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

Piraquara, em 17 de Junho de 2020. 

ELIEL FAVORETO DE SOUZA
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 93/2020 UASG 925387

BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.560.099/0001-25, declara sob as
penas da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Piraquara, 17 de Junho de 2020.
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 93/2020 UASG 925387

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 93/2020 da UASG 925387 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM .
CNPJ: 07.560.099/0001-25 - BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA

Piraquara, 17 de Junho de 2020.
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS - DICONT 

Esplanada dos Ministérios, Bloco G, - Bairro Zona Cívico-Administra�va, Brasília/DF, CEP 70058-900 
Site - saude.gov.br 

  

CONTRATO Nº 66/2018

Processo nº 25000.182885/2016-25
  

UASG Gestora: 250110

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 66/2018, QUE
FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA COORDENAÇÃO GERAL
DE MATERIAL E PATRIMÔNIO DA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A EMPRESA BOM JESUS
ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA - ME. 

A UNIÃO, por intermédio da Coordenação-Geral de Material e Patrimônio, da Subsecretaria de Assuntos Administrativos, da Secretaria Executiva do Ministério da
Saúde, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ/MF sob o nº 00.394.544/0036-05, sediada na Esplanada dos Ministérios, bloco G, anexo A, 3º andar,
sala 317, em Brasília/DF, representada pelo Senhor ALEXANDRE LAGES CAVALCANTE, portador da Cédula de Identidade nº 293157, expedida pela SSP/AL e
inscrito no Cadastro da Pessoa Física – CPF/MF sob o nº 164.767.514-68, nomeado por meio da Portaria GM nº 268, de 07/02/2018, publicada no Diário Oficial da
União nº 28, seção 02, página 40, de 08/02/2018 e conforme as atribuições subdelegadas pela Portaria SAA nº 888, de 30/05/2018, publicada no Diário Oficial da
União nº 105, seção 02, página 28, de 04/06/2018, doravante denominada CONTRATANTE, e, do outro lado, a empresa BOM JESUS ADMINISTRADORA DE
CONVÊNIOS LTDA., inscrita no CNPJ n.º 07.560.099/0001-25, com sede na Av. Getulio Vargas, nº 1100, Centro, Piraquara - PR,  CEP: 83301-010, e-mail:
bomjesusconvenios@gmail.com, neste ato representada por ELIEL FAVORETO DE SOUZA, Sócio Diretor, portador da carteira de identidade nº RG nº 39417138,
expedida pelo II/PR e inscrito no CPF/MF nº. 630.477.489-34,  doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo nº
PEC 7953 – 25000.182885/2016-25 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº
2.271, de 7 de julho de 1997 e da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Pregão nº 16/2018, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços Contratação de empresa para prestação de serviços funerários, com emissão de
documentação, liberação do corpo, embalsamento, higienização, translado, fornecimento de urnas mortuárias e serviços de conservação por meio de técnicas de
formolização e tanatopraxia, sem dedicação mão exclusiva de mão de obra,  para atender a comunidade indígena submetida a tratamento e sob a responsabilidade da
CASAI-DF.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3. Objeto da contratação:

Item Descrição do Item (Objeto) Quantidade Unidade de
Medida

Valor
Unitário (R$)

Valor
Total (R$)

01
Serviços funerários para adulto, contendo serviços cartoriais (emissão de
documentação), liberação do corpo, embalsamamento, higienização com
fornecimento de urnas mortuárias  ZINCADA.

          10 serviço   2.085,00  20.850,00

02
Serviços funerários para infantil, contendo serviços cartoriais (emissão de
documentação), liberação do corpo, embalsamamento, higienização, com
fornecimento de urnas mortuárias ZINCADA.

           5 serviço    1.770,00  8.850,00

03

Serviços funerários para adulto, contendo serviços cartoriais (emissão de
documentação), liberação do corpo,  higienização e serviços de conservação por
meio de técnicas de formolização, com fornecimento de urnas mortuárias
POPULAR.

          10 serviço  1.560,00  15.600,00

04

Serviços funerários para infantil, contendo serviços cartoriais (emissão de
documentação), liberação do corpo, higienização e serviços de conservação por
meio de técnicas de formolização com fornecimento de urnas mortuárias
POPULAR

           5 serviço  1.220,00  6.100,00

05 Remoção do corpo  (translado) via aérea da CASAI/DF ou rede hospitalar do
SUS para Comunidade Indígena.          500 Kg  28.70  14.350,00

06 Remoção do corpo (translado) via terrestre da CASAI/DF ou rede hospitalar do
SUS para Comunidade Indígena em veículo.          10.000  Km rodado  4,925 49.250,00

VALOR TOTAL 115.000,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
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2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das
partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;
2.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e
2.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.
2.1.5. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor total da contratação é de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto da contratação.
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de
2018, na classificação abaixo:

  Programa de Trabalho: 10.423.2065.20YP.0001

  Plano Orçamentário: 0000

  Natureza de Despesa 33.90.39

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de
cada exercício financeiro.
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Edital.
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE
6.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a
apresentação da proposta, pela variação dos índices IGPM ou IPCA.
6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
7.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela
CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.
8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
9. CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
9.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO
10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art.
80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
10.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
10.4.3. Indenizações e multas.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES
11.1. É vedado à CONTRATADA:
11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
11.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES
12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
12.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS
13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e
demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e
princípios gerais dos contratos.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO
14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666,
de 1993.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO
15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária do Distrito Federal - Justiça Federal.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, o presente Contrato é assinado eletronicamente pelas partes.
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ALEXANDRE LAGES CAVALCANTE
Coordenador-Geral de Material e Patrimônio

CGMAP/SAA/SE/MS

ELIEL FAVORETO DE SOUZA 
BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS

LTDA.

Documento assinado eletronicamente por Eliel Favoreto de Souza, Usuário Externo, em 07/08/2018, às 11:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Lages Cavalcante, Coordenador(a)-Geral de Material e Patrimônio, em 07/08/2018, às 19:37, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 5064073 e o código CRC 5F97445D.

 
Referência: Processo nº 25000.182885/2016-25 SEI nº 5064073
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�z�h�n�~|����y{�~}{�n~zn�}��z��}�n�y~�n�n|z�U�ba_]���Ub̂UOQ\�Y��Uâ�ÛUbV
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"#6&+(?+-)+-F3*.#$'5&+2'$-"#$%&''()'&A-#
5&'"G#-'>'5*=+$'(5'-%'&"#&&*)#B-H;I;JK1
OX;-L1JKMNO:1I1

Y$9

H#)+)#
PBZ[[ H\-Z<][ H\-̂B[[[<[[

PZ

I',.#"+$'(5#-'$-='4"3.#-"#$-*)'(5*>*"+?@#
(+,-%#&5+,-.+5'&+*,-)+-,*2.+-#3-)'(#$*(+?@#
)+->3('&A&*+-%+&+-%&'%+&+?@#-)#-"#&%#-(#
.#"+.-)#-_6*5#-R+.)'*+U-D-H;I;JK1
L1JKMNO:1I1-̀-abcdefghijB

Y$9

H#)+)#
kB[[[ H\-Z<P[ H\-lBZ[[<[[

PP

I',.#"+$'(5#-'$-='4"3.#-"#$-*)'(5*>*"+?@#
(+,-%#&5+,-.+5'&+*,-)+-,*2.+-#3-)'(#$*(+?@#
)+->3('&A&*+-%+&+-%&'%+&+?@#-)#-"#&%#-(#
.#"+.-)#-_6*5#-R+.)'*+U-̀-H;I;JK1-OX;
L1JKMNO:1I1B-abcdefghijB

Y$9

H#)+)#
PBZ[[ H\-Z<][ H\-̂B[[[<[[

amnopeqoqmneroesptuo pvewxyzx{|}}

-

zye~n�t�tnme��stfrme�ea�s�f~�m

ZBQB-;-%&+C#-)'-=*2W("*+-)',5'-:'&$#-)'-/#(5&+5#-7-+F3'.'->*�+)#-(#-N)*5+.<-"#$-*(4"*#-(+-)+5+-)'
QQ9[l9Z[Q�-'-'("'&&+$'(5#-'$-QQ9[l9Z[Q̂<-%#)'()#-,'&-%&#&&#2+)#-%#&-*(5'&',,'-)+,-%+&5',-+57-#--.*$*5'
)'-�[-R,',,'(5+U-$',',<-)',)'-F3'-G+E+-+35#&*C+?@#->#&$+.-)+-+35#&*)+)'-"#$%'5'(5'-'-#6,'&=+)#,-#,
,'23*(5',-&'F3*,*5#,�

ZBQBQB-;,-,'&=*?#,-5'(G+$-,*)#-%&',5+)#,-&'23.+&$'(5'�

ZBQBZB-1-1)$*(*,5&+?@#-$+(5'(G+-*(5'&',,'-(+-&'+.*C+?@#-)#-,'&=*?#�

ZBQBPB--;-=+.#&-)#-"#(5&+5#-%'&$+('?+-'"#(#$*"+$'(5'-=+(5+E#,#-%+&+-+-1)$*(*,5&+?@#�-'

ZBQBkB-1-"#(5&+5+)+-$+(*>',5'-'�%&',,+$'(5'-*(5'&',,'-(+-%&#&&#2+?@#B

ZBQB]B-1-/;O:H1:1I1-(@#-5'$-)*&'*5#-,36E'5*=#-8-%&#&&#2+?@#-"#(5&+53+.B

ZBZB-1-%&#&&#2+?@#-)'-"#(5&+5#-)'='&A-,'&-%&#$#=*)+-$')*+(5'-"'.'6&+?@#-)'-5'&$#-+)*5*=#B

-

�ye~n�t�tnmeq�p~��pme�eup��o
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#$%$&'&()*+,&-./0)*&1)&2+/3,)3)45+&6&1.&789:;<=>;?@>&A3,B/3)&.&CD)3,+&-B*&0.3.2./3+0&.&+B3./3)&.&CD)3,+
,.)B0&.&2B/CD./3)&.&+B3+&2./3)(+0EF&G.,H)I./1+&+&()*+,&3+3)*&1.&789;J=<;K:?KK&ACD)3,+2./3+0&.&1.I.00.3.&-B*
CD)3,+2./3+0&.&3,L0&,.)B0E$

#$M$&N+&()*+,&)2B-)&.035+&B/2*DO1)0&3+1)0&)0&1.0G.0)0&+,1B/P,B)0&1B,.3)0&.&B/1B,.3)0&1.2+,,./3.0&1)
.Q.2D45+&1+&+RS.3+F&B/2*D0B(.&3,BRD3+0&.T+D&B-G+03+0F&./2),U+0&0+2B)B0F&3,)R)*VB03)0F&G,.(B1./2BP,B+0F&HB02)B0
.&2+-.,2B)B0&B/2B1./3.0F&3)Q)&1.&)1-B/B03,)45+F&H,.3.F&0.UD,+&.&+D3,+0&/.2.00P,B+0&)+&2D-G,B-./3+&B/3.U,)*
1+&+RS.3+&1)&2+/3,)3)45+$

#$#$&'&()*+,&)2B-)&6&-.,)-./3.&.03B-)3B(+F&1.&H+,-)&CD.&+0&G)U)-./3+0&1.(B1+0&W&X'NYZ[Y[\[
1.G./1.,5+&1+0&CD)/3B3)3B(+0&1.&0.,(B4+0&.H.3B()-./3.&G,.03)1+0$

&

;<9]̂ _̀ à b̂9c̀ b7db9e9fgdbhig9g7hbjkld_7mb

n$%$&[0&1.0G.0)0&1.2+,,./3.0&1.03)&2+/3,)3)45+&.035+&G,+U,)-)1)0&.-&1+3)45+&+,4)-./3P,B)&G,oG,B)F
G,.(B03)&/+&+,4)-./3+&1)&p/B5+F&G),)&+&.Q.,2O2B+&1.&Mq%rF&/)&2*)00BHB2)45+&)R)BQ+s

t.035+Tp/B1)1.s&&qqqq%TMurqun

v+/3.s&w%u%qqqqqq

xY,.0s&&%qywyn

z*.-./3+&1.&\.0G.0)s&&##$yq$#y

n$M$&N+A0E&.Q.,2O2B+A0E&0.UDB/3.A0EF&2+,,.,5+&W&2+/3)&1+0&,.2D,0+0&G,oG,B+0&G),)&)3./1.,&W0&1.0G.0)0&1)
-.0-)&/)3D,.I)F&2DS)&)*+2)45+&0.,P&H.B3)&/+&B/O2B+&1.&2)1)&.Q.,2O2B+&HB/)/2.B,+$

&

@<9]̂ _̀ à b̂9c̀ mldb9e9{b|bjkldg

u$%$&'&G)U)-./3+&0.,P&.H.3D)1+&G.*)&X+/3,)3)/3.&/+&G,)I+&1.&#q&A3,B/3)&E&1B)0F&2+/3)1+0&1)&)G,.0./3)45+&1)
N+3)&vB02)*Tv)3D,)&2+/3./1+&+&1.3)*V)-./3+&1+0&0.,(B4+0&.Q.2D3)1+0&.&+0&-)3.,B)B0&.-G,.U)1+0F&)3,)(60
1.&+,1.-&R)/2P,B)F&G),)&2,61B3+&.-&R)/2+F&)UL/2B)&.&2+/3)&2+,,./3.&B/1B2)1+0&G.*+&2+/3,)3)1+$

u$M$&'0&G)U)-./3+0&1.2+,,./3.0&1.&1.0G.0)0&2DS+0&()*+,.0&/5+&D*3,)G)00.-&+&*B-B3.&1.&CD.&3,)3)&+&B/2B0+&}}
1+&),3$&Mn&1)&~.B&�$wwwF&1.&%yy#F&1.(.,5+&0.,&.H.3D)1+0&/+&G,)I+&1.&)36&u&A2B/2+E&1B)0&�3.B0F&2+/3)1+0&1)
1)3)&1)&)G,.0./3)45+&1)&N+3)&vB02)*Tv)3D,)F&/+0&3.,-+0&1+&),3$&u�F&�&#�F&1)&~.B&/�&�$wwwF&1.&%yy#$

u$#$&[&)G,.0./3)45+&1)&N+3)&vB02)*Tv)3D,)&1.(.,P&+2+,,.,&/+&G,)I+&1.&qu&A2B/2+E&1B)0F&2+/3)1+&1)&1)3)&HB/)*
1+&G.,O+1+&1.&)1B-G*.-./3+&1)&G),2.*)&1)&2+/3,)3)45+&)&CD.&)CD.*)&0.&,.H.,B,$

u$n$&'&G)U)-./3+&0+-./3.&0.,P&)D3+,BI)1+&1.G+B0&1.&.H.3D)1+&+&�)3.03+�&G.*+&0.,(B1+,&2+-G.3./3.F
2+/1B2B+/)1+&.03.&)3+&W&(.,BHB2)45+&1)&2+/H+,-B1)1.&1)&N+3)&vB02)*Tv)3D,)&)G,.0./3)1)&.-&,.*)45+&)+0
0.,(B4+0&.H.3B()-./3.&G,.03)1+0&.&)+0&-)3.,B)B0&.-G,.U)1+0$

u$u$&�)(./1+&.,,+&/)&)G,.0./3)45+&1)&N+3)&vB02)*Tv)3D,)&+D&1+0&1+2D-./3+0&G.,3B/./3.0&W&2+/3,)3)45+F&+DF
)B/1)F&2B,2D/03�/2B)&CD.&B-G.4)&)&*BCDB1)45+&1)&1.0G.0)F&2+-+&G+,&.Q.-G*+F&+R,BU)45+&HB/)/2.B,)
G./1./3.F&1.2+,,./3.&1.&G./)*B1)1.&B-G+03)&+D&B/)1B-G*L/2B)F&+&G)U)-./3+&HB2),P&0+R,.03)1+&)36&CD.&)
X+/3,)3)1)&G,+(B1./2B.&)0&-.1B1)0&0)/.)1+,)0$&N.03)&VBGo3.0.F&+&G,)I+&G),)&G)U)-./3+&B/B2B),�0.�P&)Go0&)
2+-G,+()45+&1)&,.UD*),BI)45+&1)&0B3D)45+F&/5+&)2),,.3)/1+&CD)*CD.,&�/D0&G),)&)&X+/3,)3)/3.$

u$w$&N+0&3.,-+0&1+&),3BU+&#wF&�&w�F&1)&}/03,D45+&N+,-)3B()&�~Y}T�x't&/�&qMF&1.&Mqq�F&0.,P&.H.3D)1)&)
,.3./45+&+D&U*+0)&/+&G)U)-./3+F&G,+G+,2B+/)*&W&B,,.UD*),B1)1.&(.,BHB2)1)F&0.-&G,.SDOI+&1)0&0)/4�.0
2)RO(.B0F&2)0+&0.&2+/03)3.&CD.&)&X+/3,)3)1)s

u$w$%$&/5+&G,+1DIBD&+0&,.0D*3)1+0&)2+,1)1+0�

u$w$M$&1.BQ+D&1.&.Q.2D3),&)0&)3B(B1)1.0&2+/3,)3)1)0F&+D&/5+&)0&.Q.2D3+D&2+-&)&CD)*B1)1.&-O/B-)&.QBUB1)�

u$w$#$&1.BQ+D&1.&D3B*BI),&+0&-)3.,B)B0&.&,.2D,0+0&VD-)/+0&.QBUB1+0&G),)&)&.Q.2D45+&1+&0.,(B4+F&+D&D3B*BI+D�
+0&2+-&CD)*B1)1.&+D&CD)/3B1)1.&B/H.,B+,&W&1.-)/1)1)$

u$r$&�.,P&2+/0B1.,)1)&1)3)&1+&G)U)-./3+&+&1B)&.-&CD.&2+/03),&2+-+&.-B3B1)&)&+,1.-&R)/2P,B)&G),)
G)U)-./3+$
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"#$#%&'()*%+)%,-+-%.-/-0)'(1%2%,1'(3-(-+-4%*)35%3)-678-+-%,1'*96(-%-1%:;<&=%.-3-%>)37?7,-3%-%0-'9()'@A1
+-*%,1'+7@B)*%+)%C-D767(-@A1%)E7/7+-*%'1%)+7(-6#

"#F#%<1'*(-(-'+1G*)4%H9'(1%-1%:;<&=4%-%*7(9-@A1%+)%733)/96-37+-+)%+-%,1'(3-(-+-4%*)35%.31>7+)',7-+-%*9-
-+>)3(I',7-4%.13%)*,37(14%.-3-%J9)4%'1%.3-81%+)%"%K,7',1L%+7-*4%3)/96-378)%*9-%*7(9-@A1%194%'1%0)*01%.3-814
-.3)*)'()%*9-%+)?)*-#%M%.3-81%.1+)35%*)3%.31331/-+1%90-%>)84%.13%7/9-6%.)3N1+14%-%,37(O371%+-%,1'(3-(-'()#

"#PQ#%RA1%C->)'+1%3)/96-378-@A1%19%*)'+1%-%+)?)*-%,1'*7+)3-+-%70.31,)+)'()4%-%,1'(3-(-'()%+)>)35
,109'7,-3%-1*%S3/A1*%3)*.1'*5>)7*%.)6-%?7*,-678-@A1%+-%3)/96-37+-+)%?7*,-6%J9-'(1%2%7'-+70.6I',7-%+-
,1'(3-(-+-4%D)0%,101%J9-'(1%2%)E7*(I',7-%+)%.-/-0)'(1%-%*)3%)?)(9-+14%.-3-%J9)%*)H-0%-,71'-+1*%1*
0)71*%.)3(7')'()*%)%'),)**5371*%.-3-%/-3-'(73%1%3),)D70)'(1%+)%*)9*%,3O+7(1*#%

"#PP#%T)3*7*(7'+1%-%733)/96-37+-+)4%-%,1'(3-(-'()%+)>)35%-+1(-3%-*%0)+7+-*%'),)**537-*%2%3)*,7*A1%,1'(3-(9-6
'1*%-9(1*%+1%.31,)**1%-+07'7*(3-(7>1%,133)*.1'+)'()4%-**)/93-+-%2%,1'(3-(-+-%-%-0.6-%+)?)*-#

"#PU#%V->)'+1%-%)?)(7>-%)E),9@A1%+1%1DH)(14%1*%.-/-0)'(1*%*)3A1%3)-678-+1*%'130-60)'()4%-(O%J9)%*)
+),7+-%.)6-%3)*,7*A1%+1%,1'(3-(14%,-*1%-%,1'(3-(-+-%'A1%3)/96-378)%*9-%*7(9-@A1%H9'(1%-1%:;<&=#%

"#PW#%:10)'()%.13%01(7>1%+)%),1'107,7+-+)4%*)/93-'@-%'-,71'-6%19%19(31%7'()3)**)%.XD67,1%+)%-6(-
3)6)>Y',7-4%+)>7+-0)'()%H9*(7?7,-+14%)0%J9-6J9)3%,-*14%.)6-%05E70-%-9(137+-+)%+-%,1'(3-(-'()4%'A1%*)35
3)*,7'+7+1%1%,1'(3-(1%)0%)E),9@A1%,10%-%,1'(3-(-+-%7'-+70.6)'()%'1%:;<&=#

"#PZ#%[9-'+1%+1%.-/-0)'(14%*)35%)?)(9-+-%-%3)()'@A1%(37D9(537-%.3)>7*(-%'-%6)/7*6-@A1%-.67,5>)6#

"#PZ#P#%&%<1'(3-(-+-%3)/96-30)'()%1.(-'()%.)61%:70.6)*%R-,71'-6%'A1%*1?3)35%-%3)()'@A1%(37D9(537-%J9-'(1
-1*%70.1*(1*%)%,1'(37D97@B)*%-D3-'/7+1*%.13%-J9)6)%3)/70)#%R1%)'(-'(14%1%.-/-0)'(1%?7,-35%,1'+7,71'-+1
2%-.3)*)'(-@A1%+)%,10.31>-@A14%.13%0)71%+)%+1,90)'(1%1?7,7-64%+)%J9)%?-8%H9*%-1%(3-(-0)'(1%(37D9(5371
?->13),7+1%.3)>7*(1%'-%3)?)37+-%\)7%<10.6)0)'(-3#

"#P"#%R1*%,-*1*%+)%)>)'(9-7*%-(3-*1*%+)%.-/-0)'(14%+)*+)%J9)%-%<1'(3-(-+-%'A1%()'C-%,1',1337+14%+)
-6/90-%?130-4%.-3-%(-'(14%?7,-%,1'>)',71'-+1%J9)%-%(-E-%+)%,10.)'*-@A1%?7'-',)73-%+)>7+-%.)6-
<1'(3-(-'()4%)'(3)%-%+-(-%+1%>)',70)'(1%)%1%)?)(7>1%-+70.6)0)'(1%+-%.-3,)6-4%O%,-6,96-+-%0)+7-'()%-
-.67,-@A1%+-%*)/97'()%?S3096-]

_̂%̀%;%E%R%E%aT4%*)'+1]

_̂%̀%̂',-3/1*%013-(S371*b

R%̀%RX0)31%+)%+7-*%)'(3)%-%+-(-%.3)>7*(-%.-3-%1%.-/-0)'(1%)%-%+1%)?)(7>1%.-/-0)'(1b

aT%̀%a-613%+-%.-3,)6-%-%*)3%.-/-#

;%̀%c'+7,)%+)%,10.)'*-@A1%?7'-',)73-%̀%Q4QQQPdZW$4%-**70%-.93-+1]

;%̀%KefL ;%̀
K%d%g%PQQ%L ;%̀%Q4QQQPdZW$

ef%̀%T)3,)'(9-6%+-%(-E-%-'9-6%̀%dhWd"

%

ijklmnopomqkprstqkukvrqwoptr

d#P#%M%.3)@1%,1'*7/'-+1%'1%,1'(3-(1%*)35%,1337/7+1%-'9-60)'()4%1D*)3>-+1%1%7'()33)/'1%0N'701%+)%90
-'14%,1'(-+1%-%.-3(73%+-%+-(-%6707()%.-3-%-%-.3)*)'(-@A1%+-%.31.1*(-4%.)6-%>-37-@A1%+1%xyz{|j

d#U#%R1*%3)-H9*()*%*9D*)J9)'()*%-1%.370)7314%1%7'()33)/'1%0N'701%+)%90%-'1%*)35%,1'(-+1%-%.-3(73%+1*
)?)7(1*%?7'-',)731*%+1%X6(701%3)-H9*()#

%

}jklmnopomqkp~tx|qkukyqvq�txqk�rkrsrlo���

�#P#%%%&%<MRe�&e&�&%.3)*(-35%/-3-'(7-%'1%>-613%+)%v�k��j������%K+18)%076%J97'C)'(1*%)%>7'()%)%+17*
3)-7*%)%'1>)%,)'(->1*L4%'90-%+-*%*)/97'()*%01+-67+-+)*%+)%/-3-'(7-]%,-9@A1%)0%+7'C)731%19%)0%(N(961*%+-
+N>7+-%.XD67,-4%*)/931G/-3-'(7-%19%?7-'@-%D-',537-4%,133)*.1'+)'()%-%Wh%K(3I*%.13%,)'(1L%+)%*)9%>-613%(1(-64
'1%.3-81%+)%PQ%K+)8L%+7-*4%1D*)3>-+-*%-*%,1'+7@B)*%.3)>7*(-*%'1%̂+7(-6#

�#U#%&%>-67+-+)%+-%/-3-'(7-4%J9-6J9)3%J9)%*)H-%-%01+-67+-+)%)*,16C7+-4%+)>)35%-D3-'/)3%90%.)3N1+1%+)
0-7*%WK(3I*L0)*)*%-.S*%1%(O307'1%+-%>7/I',7-%,1'(3-(9-6#

�
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#$%&'()*)'+%,-.+/+%0%123-42%52%262&)78,%5,*%*21/-7,*%2%9-*&+'-:+78,

#$;$%,<%<=>?@AB<%C=?=>DB%<=>%=E=FGHICB<%FBJ%KI<=%LB<%MI>NJ=H>B<%JOL@JB<%I%<=PG@>%=<HIK=Q=F@CB<R

#$;$;$%,<%<=>?@AB<%<=>DB%>=IQ@SICB<%C=%IFB>CB%FBJ%I<%BFB>>TLF@I<%C=%UK@HB<%?=>@V@FICB<%LI%W>=I%C=
IK>ILPTLF@I%CB%5*2-X.,Y

#$;$Z$%+<%<BQ@F@HIA[=<%<=>DB%V=@HI<%M=QB%>=<MBL<W?=Q%LI%>=<M=FH@?I%GL@CIC=%\]UQB%̂I<=_%̂I<=%C=%+MB@B$
&+*+-_%BG%<=C=%CB%5*2-X.,̀_%ICJ@H@LCBX<=%I%<BQ@F@HIADB%M=QB%<GK<H@HGHB%=?=LHGIQ_%LB%FI<B%C=%IG<TLF@I%CB
H@HGQI>%BG%MB>%aG=J%=<H=%@LC@FI>%IH>I?b<%C=%BVOF@B%=%C=?=>DB%<=>%IH=LC@CI<%LB%H=JMB%JWE@JB%C=%c%\%<=@<̀
dB>I_%IMU<%I%LBH@V@FIADBY

#$;$e$%,%H>IL<QICB%C=?=>W%BFB>>=>%=J%?=OFGQB%IM>BM>@ICB_%FBJ%IHb%F@LFB%ILB<%C=%VIK>@FIADB%=%=<H=%C=?=>W
=LFBLH>I>X<=%C=?@CIJ=LH=%Q@JMB_%IKI<H=F@CB%=%=J%FBLC@A[=<%C=%?@IP=JY

#$;$f$%+%=JM>=<I%C=?=>W%@LVB>JI>%B%LgJ=>B%C=%H=Q=VBL=_%FBJ%MQILHDB%C=%Zf%\%?@LH=%=%aGIH>B̀%dB>I<_
@LFQG<@?=%IB<%<WKICB<_%CBJ@LPB<%=%V=>@ICB<_%aG=%V@FI>W%h%C@<MB<@ADB%CB%>=<MBL<W?=Q%LI%>=<M=FH@?I%GL@CIC=%\
]UQB%̂I<=_%̂I<=%C=%+MB@B_%&+*+-_%<=C=%CB%5*2-̀_%MI>I%V@L<%C=%FdIJICI%C=%IH=LC@J=LHBY

#$;$i$%+%<BQ@F@HIADB%C=?=>W%<=>%V=@HI%J=C@ILH=%>=aG@<@ADB%=EM=C@CI%M=QI%&BLH>IHILH=_%LI%aGIQ%FBL<HI>W%=J
<=G%FBLH=gCB_%<=J%M>=jGOSB%C=%BGH>I<%@LVB>JIA[=<_%I%=<M=F@V@FIADB%CB<%<=>?@AB<_%B%M=>FG><B%I%<=>%GH@Q@SICB
=%B%LBJ=%CB%VIQ=F@CB$

%

klmnopqrqosmtuvswsmxmtyzu{s|}~rm�smnt�vzsvs�v~

�$;$%2E@P@>%B%FGJM>@J=LHB%C=%HBCI<%I<%BK>@PIA[=<%I<<GJ@CI<%M=QI%&BLH>IHICI_%C=%IFB>CB%FBJ%I<%FQWG<GQI<
FBLH>IHGI@<%=%B<%H=>JB<%C=%<GI%M>BMB<HIY

�$Z$%2E=>F=>%B%IFBJMILdIJ=LHB%=%I%V@<FIQ@SIADB%CB<%<=>?@AB<_%MB>%<=>?@CB>%=<M=F@IQJ=LH=%C=<@PLICB_
ILBHILCB%=J%>=P@<H>B%M>UM>@B%I<%VIQdI<%C=H=FHICI<_%@LC@FILCB%C@I_%JT<%=%ILB_%K=J%FBJB%B%LBJ=%CB<
=JM>=PICB<%=?=LHGIQJ=LH=%=L?BQ?@CB<_%=%=LFIJ@LdILCB%B<%IMBLHIJ=LHB<%h%IGHB>@CIC=%FBJM=H=LH=%MI>I%I<
M>B?@CTLF@I<%FIKO?=@<Y

�$e$%�BH@V@FI>%I%&BLH>IHICI%MB>%=<F>@HB%CI%BFB>>TLF@I%C=%=?=LHGI@<%@JM=>V=@A[=<%LB%FG><B%CI%=E=FGADB%CB<
<=>?@AB<_%V@EILCB%M>ISB%MI>I%I%<GI%FB>>=ADBY

�$f$%�DB%M=>J@H@>%aG=%B<%=JM>=PICB<%CI%&BLH>IHICI%>=IQ@S=J%dB>I<%=EH>I<_%=EF=HB%=J%FI<B%C=%FBJM>B?ICI
L=F=<<@CIC=%C=%<=>?@AB_%VB>JIQJ=LH=%jG<H@V@FICI%M=QI%IGHB>@CIC=%CB%U>PDB%MI>I%B%aGIQ%B%H>IKIQdB%<=jI
M>=<HICB%=%C=<C=%aG=%BK<=>?ICB%B%Q@J@H=%CI%Q=P@<QIADB%H>IKIQd@<HIY

�$i$%]IPI>%h%&BLH>IHICI%B%?IQB>%>=<GQHILH=%CI%M>=<HIADB%CB%<=>?@AB_%LB%M>ISB%=%FBLC@A[=<%=<HIK=Q=F@CI<%LB
2C@HIQ%=%<=G<%IL=EB<Y

�$c$%2V=HGI>%I<%>=H=LA[=<%H>@KGHW>@I<%C=?@CI<%<BK>=%B%?IQB>%CI%�BHI%9@<FIQ�9IHG>I%VB>L=F@CI%M=QI%FBLH>IHICI_
=J%FBLVB>J@CIC=%FBJ%B%I>H$%ec_%�#�%CI%-�%*'.-�4],3%�$%�Z�Z��#$

%

��lmnopqrqosm�t�smxmtyzu{s|}~rm�smnt�vzsvs�s

;�$;$%2E=FGHI>%B<%<=>?@AB<%FBLVB>J=%=<M=F@V@FIA[=<%C=<H=%.=>JB%C=%1=V=>TLF@I%=%C=%<GI%M>BMB<HI_%FBJ%I
IQBFIADB%CB<%=JM>=PICB<%L=F=<<W>@B<%IB%M=>V=@HB%FGJM>@J=LHB%CI<%FQWG<GQI<%FBLH>IHGI@<_%IQbJ%C=%VB>L=F=>
B<%JIH=>@I@<%=%=aG@MIJ=LHB<_%V=>>IJ=LHI<%=%GH=L<OQ@B<%L=F=<<W>@B<_%LI%aGIQ@CIC=%=%aGILH@CIC=%=<M=F@V@FICI<
L=<H=%.=>JB%C=%1=V=>TLF@I%=%=J%<GI%M>BMB<HIY

;�$Z$%1=MI>I>_%FB>>@P@>_%>=JB?=>%BG%<GK<H@HG@>_%h<%<GI<%=EM=L<I<_%LB%HBHIQ%BG%=J%MI>H=_%LB%M>ISB%V@EICB%M=QB
V@<FIQ%CB%FBLH>IHB_%B<%<=>?@AB<%=V=HGICB<%=J%aG=%<=%?=>@V@FI>=J%?OF@B<_%C=V=@HB<%BG%@LFB>>=A[=<%>=<GQHILH=<
CI%=E=FGADB%BG%CB<%JIH=>@I@<%=JM>=PICB<Y

;�$e$%1=<MBL<IK@Q@SI>X<=%M=QB<%?OF@B<%=%CILB<%C=FB>>=LH=<%CI%=E=FGADB%CB%BKj=HB_%C=%IFB>CB%FBJ%B<%I>H@PB<
;f%=%;�%I%Z�_%CB%&UC@PB%C=%5=V=<I%CB%&BL<GJ@CB>%\'=@%L�%#$��#_%C=%;���̀_%V@FILCB%I%&BLH>IHILH=
IGHB>@SICI%I%C=<FBLHI>%CI%PI>ILH@I_%FI<B%=E@P@CI%LB%=C@HIQ_%BG%CB<%MIPIJ=LHB<%C=?@CB<%h%&BLH>IHICI_%B
?IQB>%FB>>=<MBLC=LH=%IB<%CILB<%<BV>@CB<Y

;�$f$%)H@Q@SI>%=JM>=PICB<%dIK@Q@HICB<%=%FBJ%FBLd=F@J=LHB<%KW<@FB<%CB<%<=>?@AB<%I%<=>=J%=E=FGHICB<_%=J
FBLVB>J@CIC=%FBJ%I<%LB>JI<%=%C=H=>J@LIA[=<%=J%?@PB>Y
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"#$%$&'()*+*,-.)&/+&*0()*1.2/+&2*342.0*,-*&5,46/)047.2/+&*&42*,-4648.2/+&(/)&0*4/&2*&8).89:;&.<=0&2*
()/3>?</+&8/0&/+&@A54(.0*,-/+&2*&B)/-*CD/&E,243425.<&?&@BE;&A5.,2/&6/)&/&8.+/F

"#$G$&'()*+*,-.)&H&I/,-).-.,-*;&A5.,2/&6/)&/&8.+/;&.&)*<.CD/&,/04,.<&2/+&*0()*1.2/+&A5*&.2*,-).)D/&/
J)1D/&(.).&.&*K*85CD/&2/&+*)34C/F

"#$L$&M*+(/,+.N4<47.)?+*&(/)&-/2.+&.+&/N)41.CO*+&-).N.<94+-.+;&+/84.4+;&()*342*,84:)4.+;&-)4N5-:)4.+&*&.+
2*0.4+&()*34+-.+&,.&<*14+<.CD/&*+(*8P648.;&85Q.&4,.240(<>,84.&,D/&-).,+6*)*&)*+(/,+.N4<42.2*&H&I/,-).-.,-*F

"#$R$&'-*,2*)&.+&+/<484-.CO*+&2.&I/,-).-.,-*&A5.,-/&H&+5N+-4-54CD/&2/+&*0()*1.2/+&.</8.2/+;&,/&().7/
64K.2/&(*</&64+8.<&2/&8/,-).-/;&,/+&8.+/+&*0&A5*&648.)&8/,+-.-.2/&2*+850()40*,-/&2.+&/N)41.CO*+&)*<.-43.+
H&*K*85CD/&2/&+*)34C/;&8/,6/)0*&2*+8)4-/&,*+-*&S*)0/&2*&M*6*)>,84.F

"#$T$&E,+-)54)&+*5+&*0()*1.2/+&A5.,-/&H&,*8*++42.2*&2*&.8.-.)&.+&,/)0.+&4,-*),.+&2.&'204,4+-).CD/F

"#$"#$&E,+-)54)&+*5+&*0()*1.2/+&.&)*+(*4-/&2.+&.-4342.2*+&.&+*)*0&2*+*0(*,9.2.+;&.<*)-.,2/?/+&.&,D/
*K*85-.)&.-4342.2*+&,D/&.N).,142.+&(*</&8/,-).-/;&2*3*,2/&.&I/,-).-.2.&)*<.-.)&H&I/,-).-.,-*&-/2.&*
A5.<A5*)&/8/))>,84.&,*+-*&+*,-42/;&.&640&2*&*34-.)&2*+34/&2*&65,CD/F

"#$""$&M*<.-.)&H&I/,-).-.,-*&-/2.&*&A5.<A5*)&4))*15<.)42.2*&3*)4648.2.&,/&2*8/))*)&2.&()*+-.CD/&2/+
+*)34C/+F

"#$"U$&VD/&(*)04-4)&.&5-4<47.CD/&2*&A5.<A5*)&-).N.<9/&2/&0*,/)&2*&2*7*++*4+&.,/+;&*K8*-/&,.&8/,24CD/&2*
.()*,247&(.).&/+&0.4/)*+&2*&A5.-/)7*&.,/+F&,*0&(*)04-4)&.&5-4<47.CD/&2/&-).N.<9/&2/&0*,/)&2*&2*7/4-/&.,/+
*0&-).N.<9/&,/-5),/;&(*)41/+/&/5&4,+.<5N)*F

"#$"W$&&X.,-*)&25).,-*&-/2.&.&341>,84.&2/&8/,-).-/;&*0&8/0(.-4N4<42.2*&8/0&.+&/N)41.CO*+&.++5042.+;
-/2.+&.+&8/,24CO*+&2*&9.N4<4-.CD/&*&A5.<4648.CD/&*K4142.+&,.&<484-.CD/F

"#$"Y$&Z5.)2.)&+414</&+/N)*&-/2.+&.+&4,6/)0.CO*+&/N-42.+&*0&2*8/))>,84.&2/&850()40*,-/&2/&8/,-).-/F

"#$"%$&')8.)&8/0&/&[,5+&2*8/))*,-*&2*&*3*,-5.<&*A5P3/8/&,/&240*,+4/,.0*,-/&2/+&A5.,-4-.-43/+&2*&+5.
()/(/+-.;&2*3*,2/&8/0(<*0*,-:?</+;&8.+/&/&()*34+-/&4,484.<0*,-*&*0&+5.&()/(/+-.&,D/&+*Q.&+.-4+6.-J)4/
(.).&/&.-*,240*,-/&./&/NQ*-/&2.&<484-.CD/;&*K8*-/&A5.,2/&/8/))*)&.<150&2/+&*3*,-/+&.))/<.2/+&,/+&4,84+/+
2/&\&"]&2/&.)-$&%L&2.&̂*4&,]&R$GGG;&2*&"TTW$

"#$"G$&M*+(/,+.N4<47.)?+*&4,-*1).<0*,-*&(*</+&+*)34C/+&/NQ*-/&2/&8/,-).-/;&,.&6/)0.&*+-.N*<*842.&,*+-*
S*)0/&2*&M*6*)>,84.F

"#$"L$&_/),*8*)&5),.&0/)-5:)4.&EV_'VSÊ&+40(<*+;&2*&.-=&";##0&2*&8/0()40*,-/&*&<.)15).&(.2)D/;&*0
0.2*4).&2*&(4,/+;&8/0&34+/);&8/0&#Y&.<C.+&64K.+;&.8.N.0*,-/&*K-*),/&*0&-4,-.&6/+8.&,.&8/)&N).,8.$

"#$"R$&_/),*8*)&5),.&0/)-5:)4.&̀ab@VÊ&+40(<*+&2*&";#"0&.-=&";Y#0&2*&8/0()40*,-/&*&<.)15).&(.2)D/;
*0&0.2*4).&2*&(4,/+;&8/0&34+/);&8/0&#Y&.<C.+&64K.+;&.8.N.0*,-/&*K-*),/&*0&-4,-.&6/+8.&,.&8/)&N).,8.$

"#$"T$&_/),*8*)&5),.&0/)-5:)4/&'câSd&+40(<*+&2*&";Y"0&.-=&U;"0&2*&8/0()40*,-/&*&<.)15).&(.2)D/;
*0&0.2*4).&2*&(4,/+;&8/0&34+/)&2*&342)/;&8/0&#G&.<C.+&64K.+;&#Y&89.3*-.+&*0&0*-.<&*0&0.2*4).$

"#$U#$&_/),*8*)&5),.&0/)-5:)4.&@eB@IE'̂ &fIdXBMEX@VSd&da&I'B'IEc'c@&'IEX'&c'&XgcE'h
+40(<*+;&2*342.0*,-*&0/,-.2.;&*0&0.2*4).+&2*&(4,/;&8/0&#G&.<C.+&64K.+;&#Y&89.3*-.+&*0&0*-.<;&8/0
34+/);&.8.N.0*,-/&*K-*),/&8.+-.,9/&*+85)/&6/+8/$&die$j&S.0.,9/&.840.&2*&";T#0&/5&8.(.842.2*&.-=&"%#
k1$

"#$U"$&B)*+-.)&e*)34C/&2*&l414*,47.CD/&*&B)*(.)/&2*&-/2/+&/+&8/)(/+$

"#$UU$&_/),*8*)&d),.0*,-.CD/&8/0(<*-.&8/0&6</)*+;&*,6*4-*&6</).<&,/&4,-*)4/)&2.&5),.;&3=5&(.).&8/N)4)&/
8/)(/$

"#$UW$&B)*(.).)&*0N.<+.0*,-/&(.).&-).,+<.2/;&8/0&/NQ*-43/&2*&()/0/3*)&+5.&8/,+*)3.CD/&2*&6/)0.
-*0(/):)4.&?&*0&JN4-/+&85Q/&-*0(/&2*8/))42/&.-=&.&4,50.CD/&+*Q.&+5(*)4/)&.&UY&9/).+$

"#$UY$&mnonpqrstrpquvwxrorsvynzsmnonpqrsw{nstrpquvwxror|

"#$U%$&M*.<47.)&c*+</8.0*,-/&*0&3*P85</&8/0&42*,-4648.CD/&,.+&(/)-.+&<.-*).4+&2.&+41<.&/5&2*,/04,.CD/
2.&65,*):)4.&(.).&()*(.).CD/&2/&8/)(/&,/&</8.<&2/&JN4-/&f.<2*4.h&?&mnonpqrstrpquvwxrorysvsnz
w{nstrpquvwxror|

&

}}|s~��z�z�rso�~qurs�s�rw��v�srouqwq�xmrxqpr�|
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""#"#$%&'()($*+,-./0&$.1'*+*2)-.)*3.4$+&2$)(-'&2$1.$5(*$+6$"7#8974$1($97794$&$:*;*).+)(<.1=>1*;.)?-*&$@>(A

""#"#"#$+0&$.22*+.-$&$)(-'&$1($;&+)-.)&$&>$.;(*).-<-()*-.-$&$*+2)->'(+)&$(@>*3.:(+)(4$@>.+1&$;&+3&;.1&
1(+)-&$1&$B-.C&$1($3.:*1.1($1.$B-&B&2).D

""#"#9#$.B-(2(+).-$1&;>'(+)./0&$,.:2.D

""#"#E#$1(*F.-$1($(+)-(G.-$&2$1&;>'(+)&2$(F*G*1&2$+&$;(-).'(D

""#"#H#$(+2(=.-$&$-().-1.'(+)&$1.$(F(;>/0&$1&$&I=()&D

""#"#8#$+0&$'.+)*3(-$.$B-&B&2).D

""#"#J#$;&'()(-$,-.>1($,*2;.:D

""#"#K#$;&'B&-).-L2($1($'&1&$*+*1M+(&D

""#9#$%&+2*1(-.L2($;&'B&-).'(+)&$*+*1M+(&4$(+)-($&>)-&24$.$1(;:.-./0&$,.:2.$@>.+)&$N2$;&+1*/O(2$1(
B.-)*;*B./0&4$@>.+)&$.&$(+@>.1-.'(+)&$;&'&$PQ<QRR$&>$&$;&+:>*&$(+)-($&2$:*;*).+)(24$('$@>.:@>(-
'&'(+)&$1.$:*;*)./0&4$'(2'&$.BS2$&$(+;(--.'(+)&$1.$,.2($1($:.+;(2#

""#E#$T$:*;*).+)(<.1=>1*;.)?-*&$@>($;&'()(-$@>.:@>(-$1.2$*+,-./O(2$1*2;-*'*+.1.2$+&$2>I*)('$.+)(-*&-$,*;.-?
2>=(*)&4$2('$B-(=>UC&$1.$-(2B&+2.I*:*1.1($;*3*:$($;-*'*+.:4$N2$2(G>*+)(2$2.+/O(2A

""#E#"#$P>:).$1($"7V$W1(C$B&-$;(+)&X$2&I-($&$3.:&-$(2)*'.1&$1&2$*)(+2$B-(=>1*;.1&2$B(:.$;&+1>).$1&
:*;*).+)(D

""#E#9#$Y'B(1*'(+)&$1($:*;*).-$($1($;&+)-.).-$;&'$.$Z+*0&$($1(2;-(1(+;*.'(+)&$+&$[Y%\]4$B(:&$B-.C&$1(
.)̂$;*+;&$.+&2D

""#H#$\$B(+.:*1.1($1($'>:).$B&1($2(-$.B:*;.1.$;>'>:.)*3.'(+)($;&'$.$2.+/0&$1($*'B(1*'(+)&#

""#8#$\$.B:*;./0&$1($@>.:@>(-$1.2$B(+.:*1.1(2$B-(3*2).2$-(.:*C.-L2(L?$('$B-&;(22&$.1'*+*2)-.)*3&$@>(
.22(G>-.-?$&$;&+)-.1*)S-*&$($.$.'B:.$1(,(2.$.&$:*;*).+)(<.1=>1*;.)?-*&4$&I2(-3.+1&L2($&$B-&;(1*'(+)&
B-(3*2)&$+.$5(*$+6$_#JJJ4$1($"̀ È4$($2>I2*1*.-*.'(+)($+.$5(*$+6$̀#K_H4$1($"̀`̀#

""#J#$\$.>)&-*1.1($;&'B()(+)(4$+.$.B:*;./0&$1.2$2.+/O(24$:(3.-?$('$;&+2*1(-./0&$.$G-.3*1.1($1.$;&+1>).
1&$*+,-.)&-4$&$;.-?)(-$(1>;.)*3&$1.$B(+.4$I('$;&'&$&$1.+&$;.>2.1&$N$\1'*+*2)-./0&4$&I2(-3.1&$&$B-*+;UB*&
1.$B-&B&-;*&+.:*1.1(#

""#K#$\2$B(+.:*1.1(2$2(-0&$&I-*G.)&-*.'(+)($-(G*2)-.1.2$+&$[Y%\]#

""#_#$\2$2.+/O(2$B&-$.)&2$B-.)*;.1&2$+&$1(;&--(-$1.$;&+)-.)./0&$(2)0&$B-(3*2).2$+&$a(-'&$1($b(,(-c+;*.#

$

defghijklkimgnohpqmgrspqtpsmgugstlhplvw

"9#"#$T$B-(2(+)($a(-'&$1($%&+)-.)&$B&1(-?$2(-$-(2;*+1*1&$+.2$x*BS)(2(2$B-(3*2).2$+&$.-)#$K_$1.$5(*$+6
_#JJJ4$1($"̀ È4$;&'$.2$;&+2(@>c+;*.2$*+1*;.1.2$+&$.-)#$_7$1.$'(2'.$5(*4$2('$B-(=>UC&$1.$.B:*;./0&$1.2
2.+/O(2$B-(3*2).2$+&$a(-'&$1($b(,(-c+;*.4$.+(F&$1&$Q1*).:#

"9#9#$T2$;.2&2$1($-(2;*20&$;&+)-.)>.:$2(-0&$,&-'.:'(+)($'&)*3.1&24$.22(G>-.+1&L2($N$%Tyab\a\z\$&
1*-(*)&$N$B-̂3*.$($.'B:.$1(,(2.#

"9#E#$\$%Tyab\a\z\$-(;&+x(;($&2$1*-(*)&2$1.$%Tyab\a\yaQ$('$;.2&$1($-(2;*20&$.1'*+*2)-.)*3.
B-(3*2).$+&$.-)#$KK$1.$5(*$+6$_#JJJ4$1($"̀ È#

"9#H#$T$)(-'&$1($-(2;*20&4$2('B-($@>($B&22U3(:4$2(-?$B-(;(1*1&A

"9#H#"#${.:.+/&$1&2$(3(+)&2$;&+)-.)>.*2$=?$;>'B-*1&2$&>$B.-;*.:'(+)($;>'B-*1&2D

"9#H#9#$b(:./0&$1&2$B.G.'(+)&2$=?$(,()>.1&2$($.*+1.$1(3*1&2D

"9#H#E#$Y+1(+*C./O(2$($'>:).2#

$

d|fghijklkimgnohpqmglt}k~nmgug�tnm��tl

"E#"#$�$3(1.1&$N$%Tyab\a\z\A

"E#"#"#$%.>;*&+.-$&>$>)*:*C.-$(2)($a(-'&$1($%&+)-.)&$B.-.$@>.:@>(-$&B(-./0&$,*+.+;(*-.D
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"#$"$%$&'()*++,-.*+&/&*0*1234,&5,6&6*+783,6&6,9&/:*;/34,&5*&8(/58-.:*-*(),&.,+&./+)*&5/
<=>?@A?A>?BC&6/:7,&(,6&1/6,6&.+*786),6&*-&:*8$

&

DEFGHIJKLKIMGNOHPQMGRSTHSPTMGUGMIRSTMVWSL

"X$"$&B7*()2/86&/:)*+/3Y*6&1,()+/)2/86&+*;*+Z6*Z4,&.*:/&58618.:8(/&5,&/+)$&[\&5/&]*8&(̂&_$[[[C&5*&"̀ #̀$

"X$%$&A&<=>?@A?AaA&b&,9+8;/5/&/&/1*8)/+C&(/6&-*6-/6&1,(583Y*6&1,()+/)2/86C&,6&/1+b618-,6&,2
62.+*66Y*6&c2*&6*&d8e*+*-&(*1*66f+8,6C&/)b&,&:8-8)*&5*&%\g&h78()*&*&18(1,&.,+&1*(),i&5,&7/:,+&8(818/:
/)2/:8e/5,&5,&1,()+/),$

"X$#$&A6&62.+*66Y*6&+*62:)/()*6&5*&/1,+5,&1*:*9+/5,&*()+*&/6&./+)*6&1,()+/)/()*6&.,5*+4,&*01*5*+&,&:8-8)*
5*&%\g&h78()*&*&18(1,&.,+&1*(),i&5,&7/:,+&8(818/:&/)2/:8e/5,&5,&1,()+/),$

&

DjFGHIJKLKIMGNOHPQMGkKMTRMGUGNlLGHMLlLGlQPLLlL

"\$"$&=6&1/6,6&,-866,6&6*+4,&5*18585,6&.*:/&<=>?@A?A>?BC&6*;2(5,&/6&586.,683Y*6&1,()85/6&(/&]*8&(̂
_$[[[C&5*&"̀ #̀C&(/&]*8&(̂&"m$\%mC&5*&%mm%&*&5*-/86&(,+-/6&d*5*+/86&/.:81f7*86&*C&6296858/+8/-*()*C
6*;2(5,&/6&586.,683Y*6&1,()85/6&(/&]*8&(̂&_$mn_C&5*&"̀ m̀&o&<p58;,&5*&a*d*6/&5,&<,(62-85,+&o&*&(,+-/6
*&.+8(1q.8,6&;*+/86&5,6&1,()+/),6$

"[$&<]rsts]A&au<'vA&ws'>?A&o&xsy]'<Az{=

"[$"$&'(12-98+f&|&<=>?@A?A>?B&.+,785*(18/+&/&.29:81/34,&5*6)*&8(6)+2-*(),C&.,+&*0)+/),C&(,&a8f+8,
=d818/:&5/&s(84,C&(,&.+/e,&.+*786),&(/&]*8&(̂&_$[[[C&5*&"̀ #̀$

"n$&<]rsts]A&au<'vA&tB}?A&o&~=@=
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MINISTÉRIO OA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO MILITAR DO SUDESTE
COMANDO DA 2" REGIÃO MILITAR

(Cmdo das Armas Prov Pr í890)
REGIÃO DAS BANDEIRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a Bom JESUS ADMINISTRADORA DE coNVÊNIos
I.I I)A no CNPJ: 07.560.09910001-25, estabelecida na Av Getulio Vargas, no 1.100, centro, Piraquara./pR,
( lrl': 81.-i()l-010 preslou serviços ao comando da 2, Região Militar, cNpJ: 09.5 g l .399/0002-05,
estahrlecida à Avenida sargenro Mario Kozet Filho, n' 222 - paraiso, São paulo/Sp, CEp: 04005-
903. c detém qualificação técnica para realização de preparação e traslados de corpos

Informamos, ainda, que as prestações dos serviços referentes a Ata de Realização do
I'regão Eletrônico 01/2017 apresentaÍam um bom desempenho operacional, tendo os profissionais
envolvidos pleno conhecimento das condições e técnicas necessiirias para a prestação dos serviços
obscrvando inclusive os critérios de sustentabilidade, cumprindo fielmente com suas obrigações,
nuilir r-onstando que a desabone tócnica e comercialmente, até a presente data.

São Paulo-SP, 09 de dezembro 2019

MARCELO HOWICZ - Cel
CHEFE DO SERVIÇO DE ASSIS SOCIAL DA 2" REGIÀO MILITAR























































































 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho

Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS

NEGATIVA

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR -
Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM
débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

EMPREGADOR: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA
(BJAC ADMINISTRADORA)

DATA E HORA DA EMISSÃO: 17/06/2020, às 18h36

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na
Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de
Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

4 .  A  a u t e n t i c i d a d e  d e s t a  c e r t i d ã o  p o d e r á  s e r  c o n f i r m a d a  n o  e n d e r e ç o
h t t p : / / w w w . m t e . g o v . b r / c e r t i d a o / i n f r a c o e s / d e b i t o s  u t i l i z a n d o  o  c ó d i g o  3 a Y m C l R .

5. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

CNPJ: 07.560.099/0001-25

3. Conforme artigo 5º§ único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá
sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que,
havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá
ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos
mesmos.
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Narrativa 
de Inexistência de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS

Nº 022042775-85

 
 
            Certifico, para fins de comprovação perante terceiros, que o CNPJ 07.560.099/0001-25, não
consta do Cadastro de Contribuintes do ICMS da Secretaria da Fazenda do Paraná, não possuindo,
portanto, número de inscrição estadual, de acordo com pesquisa realizada na base de dados do
mencionado cadastro.
 
 
         Esta certidão não isenta a empresa de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do
Paraná, para os casos previstos na legislação.
 
 
 
 

Válida até 08/07/2020 - Fornecimento Gratuito
 
 
 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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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 À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA
CNPJ: 07.560.099/0001-25

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 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 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 nº 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://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:32:35 do dia 07/02/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/08/2020.
Código de controle da certidão: 2D85.77A2.83FB.36AF
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

 - 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número da Certidão: 12878748
Emitido em: 08/06/2020

Válida até: 08/07/2020

INTERESSADO: BOM JESUS ADM. DE CONVENIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES:
1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço http://www.ibama.gov.br, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa de débitos junto ao Ibama
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.



Certidão Negativa de Débitos Nº 6985 / 2020

CONTRIBUINTE GLOBAL

Contribuinte: 31303 - BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.560.099/0001-25						

Cadastro Municipal:   2 - 1554

Inscrição Cadastral: 

Quadra: Lote:	

Loteamento: 

Logradouro:  AV.  GETULIO VARGAS, Número: 1100

Bairro: CENTRO Complemento: SOBRE LOJA

Requerente: BOM JESUS ADM. DE CONVENIOS LTDA. CPF/CNPJ: 07560099000125

PROPRIETÁRIO: 31303 - BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA CNPJ/CPF: 07560099000125

Finalidade
CÓDIGO VALIDAÇÃO: 2BBFFFE41FE1F3B270DBF89F07DF5920

LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Piraquara - PR, conforme o Artigo 378º da lei Municipal nº 573/2001 
de 20/11/2001, combinado com o disposto no Artigo 205 da Lei Federal nº 5172 de 25/10/1958 - 
Código Tributário Nacional, CERTIFICA que o Contribuinte, acima identificado, EM RELAÇÃO AO 
OBJETO DA CERTIDÃO, encontra-se em SITUAÇÃO REGULAR perante a FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL.

A presente Certidão, não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referente a 
recolhimento que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal 
de Finanças, conforme prerrogativa legal prevista nos incisos I a IX do Artigo 149 da Lei Federal nº 
5172, de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional e artigo Art 383 da Lei Municipal N.o 573/01 de 
20/11/2001.

A presente CERTIDÃO é válida sem rasuras por 30 (Trinta) dias, e cópia da mesma só terá 
validade se conferida com a original.

PIRAQUARA, quinta-feira, 4 de junho de 2020

Atenção: Esta Certidão foi emitida via internet e para verificar sua AUTENTICIDADE utilize o código
informado acima. Acesse www.piraquara.pr.gov.br, TRIBUTOS WEB. Na CERTIDÃO NEGATIVA, clique na 
opção (CERTIDÕES) e posterior selecionando a opção (AUTENTICAR DOCUMENTOS).



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA
                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.560.099/0001-25
Certidão nº: 4097683/2020
Expedição: 10/02/2020, às 16:34:31
Validade: 07/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA

                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
07.560.099/0001-25, 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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 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.
 
INFORMAÇÃO 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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
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A:

FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA

Ao Pregoeiro,

Processo nº 2949/2020   -   Edital PE nº 93/2020

Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços de fornecimento do seguinte item, nos termos do Edital e seus Anexos, conforme abaixo relacionado:

LOTE 01

VALOR TOTAL

(R$)

1 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m. Und 45 R$ 415,00 R$ 18.675,00

2 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m. Und 45 R$ 550,00 R$ 24.750,00

3
Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de peso até

300 kg.
Und 160 R$ 1.546,28 R$ 247.404,80

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. Und 250 R$ 660,00 R$ 165.000,00

5 Remoções Und 500 R$ 250,00 R$ 125.000,00

6 Certidão de Óbito Und 500 R$ 43,34 R$ 21.670,00

7
Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido, obedecendo Às recomendações

da OMS e Ministério da Saúde, para evitar aglomeração.
Und 250 R$ 310,00 R$ 77.500,00

LOTE 02

VALOR TOTAL

(R$)

8 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m. Und 45 R$ 415,00 R$ 18.675,00

9 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m. Und 45 R$ 550,00 R$ 24.750,00

10
Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de peso até

300 kg.
Und 160 R$ 1.546,28 R$ 247.404,80

11 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. Und 250 R$ 660,00 R$ 165.000,00

12 Remoções Und 500 R$ 250,00 R$ 125.000,00

13 Certidão de Óbito Und 500 R$ 43,34 R$ 21.670,00

14
Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido, obedecendo Às recomendações

da OMS e Ministério da Saúde, para evitar aglomeração.
Und 250 R$ 310,00 R$ 77.500,00

Piraquara, 18 de Junho de 2020

ITEM TRATAMENTO DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT.
VALOR 

MÉDIO (R$)

VALOR TOTAL DO LOTE 02

VALOR 
MÉDIO (R$)

VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$ 679.999,80

ITEM TRATAMENTO DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT.

IMPORTANTE: No preço ofertado já estaão inclusos os valores correspondentes ao frete, taxas, impostos, seguro e demais despesas, tudo de responsabilidade da 
CONTRATADA.

R$ 679.999,80

Prazo de validade da proposta de preços: é de 120 (cento e vinte) dias contados da data de sua apresentação

A realização dos serviços será de acordo com as normas de referência técnica da ANVISA e somente quando solicitado pela FUNPAPA, e de acordo com as condições de 
referências técnicas para o funcionamento de estabelecimentos funerários e congêneres da ANVISA,;

O(s) REGISTRO(S) DE CERTIDAO (ÕES) DE ÓBITO refere-se a declaração feita em cartório oficial de registro civil da circunscrição local, lavrada à vista do atestado 
médico, se houver, ou em caso contrário mediante declaração de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado a morte;

Na execução dos serviços funerários será garantida a disponibilização de VAN PARA ACOMPANHANTE, somente quando solicitado pela FUNPAPA, sendo obedecidas 
as formalidades e cautelas legais estabelecidas pela OMS e pelo MS, com motorista e dotado de todos os itens de segurança dispostos na Lei de Trânsito brasileira;

Os serviços serão ser prestados no prazo máximo de 04 (quatro horas) após o recebimento da nota de empenho e de acordo com a solicitação formal do órgão, a ser 
prestado na Região Metropolitana de Belém, para efetivar a prestação respectiva, quando então apresentaremos a nota fiscal correspondente que, depois de conferida e 
atestada, será paga em até 10 (dez) dias após sua apresentação.

Declaramos, sob as penas da lei:

Bom Jesus Administradora de Convênios Ltda

www.bomjesusconvenios.com.br
Matriz.: Avenida Getulio Vargas nº 1100 – Centro -Piraquara – Pr 

Correspondência / Escritório.: Rua Santo Inacio de Loyola, 49 Sl 01 – B. Guabirotuba – Curitiba - PR
C.E.P 81520-250  – Fone: (41) 3673-2111 - 0800-5800069 – (41) 99715-1111

DocuSign Envelope ID: 6320D836-FB5D-4C24-A064-8C83646845BB



DADOS CADASTRAIS
Razão Social: BOM JESUS ADM. DE CONVENIOS LTDA
Nome Fantasia: BJAC ADM DE CONVENIOS LTDA
CNPJ: 07.560.099/0001-25
Endereço: Av. Getulio Vargas, 1100
Bairro: CENTRO CEP: 83301-010
Cidade: PIRAQUARA UF: PR
Fone: (41)3673-2111  - 0800-5800069  FAX: (41) 3107-6211
E-mail: bomjesusconvenios@gmail.com
CONTATO

Representante Legal: ELIEL FAVORETO DE SOUZA
Fone/Cel: (41) 99715-1111 (Whats)
Rua Santo Inacio de Loyola, 49 - Bairro Guabirotuba

CEP.: 81520-250 - CURITIBA - PR

CPF(MF): 630.477.489-34  - CARGO/FUNÇÃO - ADMINISTRADOR

RG Nº 3.941.713-8 SSP/PR

NATURALIDADE: PIRAQUARA - PR - NACIONALIDADE: BRAS.

DADOS BANCÁRIOS

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agencia: 0370
C/C: 165-9

____________________________

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

(REPRESENTANTE LEGAL)

Data: 18/ Junho 2020

Validade da proposta: 120 dias

● Nos comprometemos a prestar os serviços objeto deste Edital, nas condições e exigências estabelecidas no Edital, Termo de Referência - Anexo I e Anexo II.

● Declaramos que o(s) objeto(s) será(ão) entregue(s) estritamente de acordo com as especificações, condições, exigências constantes no Edital, Termo de Referência – 

Anexo I e Anexo II, bem como, nos seus demais Anexos, sob pena de não serem aceitos pelo órgão licitante.

● Que estamos de pleno acordo com todas as condições e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades 

especificadas no Edital, Termo de Referência e instrumento de Contrato.
● Estar cientes da responsabilidade administrativa, civil e penal, bem como ter tomado conhecimento de todas as informações e condições necessárias à correta proposta 

do objeto licitado.
● Que os preços propostos estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive frete, taxas, impostos, tributos, contribuições sociais, parafiscais, comerciais e outros 

inerentes ao objeto relativo ao procedimento licitatório PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 93/2020, inclusive despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto, não 
sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente, observadas ainda as isenções previstas na legislação.
● Que os valores ofertados na proposta serão fixos e irreajustáveis.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os 
seguintes dados:
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 Bom Jesus Administradora de Convênios Ltda 
www.bomjesusconvenios.com.br 

Avenida Getulio Vargas nº 1100 – Centro -Piraquara – Pr  
Escritório.: Av. Rui Barbosa, 8936 Lj 02 – Centro – São Jose dos Pinhais - PR 

C.E.P 83005-340  –  Fone: (41) 3107-6211 – 4122-0055 – 99715-1111 

 
 
 

A 
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII – FUNPAPA – BELEM - PA 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA inscrita no CNPJ N.º : 

07.560.099/0001-25 com sede na AV. Getulio Vargas nº 1100 – Centro – 

Piraquara – PR – CEP.: 83301-010 por intermédio de seu representante legal, 

o Sr. ELIEL FAVORETO DE SOUZA infra-assinado, portador(a) da Carteira de 

Identidade n.º 3.941.713-8 SSP/PR   e do CPF/MF n.º 630.477.489-34, para 

fins do Processo nº2949/2020 – PE nº 93/2020, DECLARA perante a FUNDAÇÃO 
PAPA JOÃO XXIII – FUNPAPA que: 
 
1. Dispõe de toda a estrutura e recursos necessários para execução do objeto especificado 
no Processo nº2949/2020 – PE nº 93/2020 em especial os seguintes:  
1.1. Instalações físicas;  
1.2. Equipamentos necessários e suficientes;  
1.3. Mão de obra qualificada.  
 
Dessa forma, encontra-se apta à perfeita execução das atividades especificadas 
contratualmente.  
 
 
Sendo isto o que havia a declarar, 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 

Piraquara/PR, aos 18 de Junho de 2020. 

 

 

 

............................................................................................................. 

BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA 

ELIEL FAVORETO DE SOUZA 
 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

DocuSign Envelope ID: 6320D836-FB5D-4C24-A064-8C83646845BB



Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 07.560.099/0001-25
Razão Social: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA
Nome Fantasia: BJAC ADMINISTRADORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/02/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 03/11/2020
FGTS 11/07/2020
Trabalhista Validade: 08/10/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 08/07/2020
Receita Municipal Validade: 04/07/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2021Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 15/06/2020 22:00 de
CPF: 630.477.489-34      Nome: ELIEL FAVORETO DE SOUZA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

http://www.tst.jus.br/certidao


Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 07.560.099/0001-25
Razão Social: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA
Nome Fantasia: BJAC ADMINISTRADORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/02/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 03/11/2020
FGTS 11/07/2020
Trabalhista Validade: 08/10/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 08/07/2020
Receita Municipal Validade: 04/07/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2021Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 19/06/2020 15:13 de
CPF: 996.372.862-68      Nome: MARCELO CANTAO LOPES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

http://www.tst.jus.br/certidao


 
 
 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 19/06/2020 16:11:26 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA 
CNPJ: 07.560.099/0001-25 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Erro 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Erro 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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Pregão Eletrônico

925387.932020 .19313 .4344 .429350688

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00093/2020

Às 09:00 horas do dia 18 de junho de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto Municipal nº 96.052/2020-PMB de 17/04/2020, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 2949/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00093/2020. Modo de disputa:
Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços
Funerários.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas
recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: URNA FUNERÁRIA
Descrição Complementar: Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 45 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 18.675,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 18.675,0000 .

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: URNA FUNERÁRIA
Descrição Complementar: Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 45 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 24.750,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 24.750,0000 .

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: URNA FUNERÁRIA
Descrição Complementar: Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de peso até 300 kg.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 160 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 255.467,2000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1000,00

Aceito para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 255.467,2000 e com
valor negociado a R$ 247.404,8000 .

Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: URNA FUNERÁRIA
Descrição Complementar: Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 250 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 165.000,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1000,00

Aceito para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 165.000,0000 .

Item: 5 - GRUPO 1
Descrição: Formolização de Cadáver
Descrição Complementar: Remoções
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 125.000,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1000,00

Aceito para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 125.000,0000 .

Item: 6 - GRUPO 1
Descrição: Formolização de Cadáver
Descrição Complementar: Certidão de Óbito
Tratamento Diferenciado: -
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Quantidade: 500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 21.670,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 21.670,0000 .

Item: 7 - GRUPO 1
Descrição: Formolização de Cadáver
Descrição Complementar: Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido, obedecendo Às recomendações
da OMS e Ministério da Saúde, para evitar aglomeração.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 250 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 77.500,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 77.500,0000 .

Item: 8 - GRUPO 2
Descrição: URNA FUNERÁRIA
Descrição Complementar: Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 45 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 18.675,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 18.675,0000 .

Item: 9 - GRUPO 2
Descrição: URNA FUNERÁRIA
Descrição Complementar: Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 45 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 24.750,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 24.750,0000 .

Item: 10 - GRUPO 2
Descrição: URNA FUNERÁRIA
Descrição Complementar: Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de peso até 300 kg.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 160 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 255.467,2000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1000,00

Aceito para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 255.467,2000 e com
valor negociado a R$ 247.404,8000 .

Item: 11 - GRUPO 2
Descrição: URNA FUNERÁRIA
Descrição Complementar: Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 250 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 165.000,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1000,00

Aceito para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 165.000,0000 .

Item: 12 - GRUPO 2
Descrição: Formolização de Cadáver
Descrição Complementar: Remoções
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 125.000,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1000,00

Aceito para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 125.000,0000 .

Item: 13 - GRUPO 2
Descrição: Formolização de Cadáver
Descrição Complementar: Certidão de Óbito
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 21.670,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 21.670,0000 .

Item: 14 - GRUPO 2
Descrição: Formolização de Cadáver
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Descrição Complementar: Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido, obedecendo Às recomendações
da OMS e Ministério da Saúde, para evitar aglomeração.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 250 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 77.500,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 77.500,0000 .

Relação de Grupos
GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 688.062,2000 Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 688.062,2000 e com
valor negociado a R$ 679.999,8000 .

Itens do grupo:

 1 - URNA FUNERÁRIA

 2 - URNA FUNERÁRIA

 3 - URNA FUNERÁRIA

 4 - URNA FUNERÁRIA

 5 - Formolização de Cadáver

 6 - Formolização de Cadáver

 7 - Formolização de Cadáver

GRUPO 2

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 688.062,2000 Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 688.062,2000 e com
valor negociado a R$ 679.999,8000 .

Itens do grupo:

 8 - URNA FUNERÁRIA

 9 - URNA FUNERÁRIA

 10 - URNA FUNERÁRIA

 11 - URNA FUNERÁRIA

 12 - Formolização de Cadáver

 13 - Formolização de Cadáver

 14 - Formolização de Cadáver

Histórico
Item: 1 - GRUPO 1 - URNA FUNERÁRIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
07.560.099/0001-25 BOM JESUS

ADMINISTRADORA
DE CONVENIOS
LTDA

Sim Sim 45 R$ 415,0000 R$ 18.675,0000 17/06/2020
19:28:56

Marca: CAS 
Fabricante: CAS 
Modelo / Versão: CASJUV 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 18.675,0000 07.560.099/0001-25 18/06/2020 09:00:55:233

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite 19/06/2020
17:23:53

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA,
CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25, pelo melhor lance de R$ 18.675,0000.
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Habilitado 19/06/2020
17:26:27

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA -
CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 2 - GRUPO 1 - URNA FUNERÁRIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
07.560.099/0001-25 BOM JESUS

ADMINISTRADORA
DE CONVENIOS
LTDA

Sim Sim 45 R$ 550,0000 R$ 24.750,0000 17/06/2020
19:28:56

Marca: CAS 
Fabricante: CAS 
Modelo / Versão: CASINF 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 24.750,0000 07.560.099/0001-25 18/06/2020 09:00:55:233

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite 19/06/2020
17:23:53

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA,
CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25, pelo melhor lance de R$ 24.750,0000.

Habilitado 19/06/2020
17:26:27

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA -
CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 3 - GRUPO 1 - URNA FUNERÁRIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
07.560.099/0001-25 BOM JESUS

ADMINISTRADORA
DE CONVENIOS
LTDA

Sim Sim 160 R$ 1.596,6700 R$ 255.467,2000 17/06/2020
19:28:56

Marca: CAS 
Fabricante: CAS 
Modelo / Versão: CASESP 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de peso
até 300 kg.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 255.467,2000 07.560.099/0001-25 18/06/2020 09:00:55:233

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite 19/06/2020
17:23:53

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA,
CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25, pelo melhor lance de R$ 255.467,2000 e com valor negociado a R$
247.404,8000. Motivo: Valor negociado com licitante através do chat comprasnet.

Habilitado 19/06/2020
17:26:27

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA -
CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 4 - GRUPO 1 - URNA FUNERÁRIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
07.560.099/0001-25 BOM JESUS

ADMINISTRADORA
Sim Sim 250 R$ 660,0000 R$ 165.000,0000 17/06/2020

19:28:56
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DE CONVENIOS
LTDA
Marca: CAS 
Fabricante: CAS 
Modelo / Versão: CASAD 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 165.000,0000 07.560.099/0001-25 18/06/2020 09:00:55:233

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite 19/06/2020
17:23:53

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA,
CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25, pelo melhor lance de R$ 165.000,0000.

Habilitado 19/06/2020
17:26:27

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA -
CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 5 - GRUPO 1 - Formolização de Cadáver

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
07.560.099/0001-25 BOM JESUS

ADMINISTRADORA
DE CONVENIOS
LTDA

Sim Sim 500 R$ 250,0000 R$ 125.000,0000 17/06/2020
19:28:56

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Remoções

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 125.000,0000 07.560.099/0001-25 18/06/2020 09:00:55:233

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite 19/06/2020
17:23:53

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA,
CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25, pelo melhor lance de R$ 125.000,0000.

Habilitado 19/06/2020
17:26:27

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA -
CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 6 - GRUPO 1 - Formolização de Cadáver

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

07.560.099/0001-25 BOM JESUS
ADMINISTRADORA
DE CONVENIOS LTDA

Sim Sim 500 R$ 43,3400 R$ 21.670,0000 17/06/2020
19:28:56

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Certidão de Óbito

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 21.670,0000 07.560.099/0001-25 18/06/2020 09:00:55:233

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite 19/06/2020
17:23:53

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA,
CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25, pelo melhor lance de R$ 21.670,0000.

Habilitado 19/06/2020
17:26:27

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA -
CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.
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Item: 7 - GRUPO 1 - Formolização de Cadáver

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
07.560.099/0001-25 BOM JESUS

ADMINISTRADORA
DE CONVENIOS
LTDA

Sim Sim 250 R$ 310,0000 R$ 77.500,0000 17/06/2020
19:28:56

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido,
obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da Saúde, para evitar aglomeração

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 77.500,0000 07.560.099/0001-25 18/06/2020 09:00:55:233

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite 19/06/2020
17:23:53

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA,
CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25, pelo melhor lance de R$ 77.500,0000.

Habilitado 19/06/2020
17:26:27

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA -
CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 8 - GRUPO 2 - URNA FUNERÁRIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
07.560.099/0001-25 BOM JESUS

ADMINISTRADORA
DE CONVENIOS
LTDA

Sim Sim 45 R$ 415,0000 R$ 18.675,0000 17/06/2020
19:28:56

Marca: CAS 
Fabricante: CAS 
Modelo / Versão: CASJUV 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 18.675,0000 07.560.099/0001-25 18/06/2020 09:00:55:233

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite 19/06/2020
17:25:10

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA,
CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25, pelo melhor lance de R$ 18.675,0000.

Habilitado 19/06/2020
17:26:27

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA -
CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

 
Item: 9 - GRUPO 2 - URNA FUNERÁRIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
07.560.099/0001-25 BOM JESUS

ADMINISTRADORA
DE CONVENIOS
LTDA

Sim Sim 45 R$ 550,0000 R$ 24.750,0000 17/06/2020
19:28:56

Marca: CAS 
Fabricante: CAS 
Modelo / Versão: CAS INF 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 24.750,0000 07.560.099/0001-25 18/06/2020 09:00:55:233
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Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite 19/06/2020
17:25:10

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA,
CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25, pelo melhor lance de R$ 24.750,0000.

Habilitado 19/06/2020
17:26:27

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA -
CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

 
Item: 10 - GRUPO 2 - URNA FUNERÁRIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
07.560.099/0001-25 BOM JESUS

ADMINISTRADORA
DE CONVENIOS
LTDA

Sim Sim 160 R$ 1.596,6700 R$ 255.467,2000 17/06/2020
19:28:56

Marca: CAS 
Fabricante: CAS 
Modelo / Versão: CASESP 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de peso
até 300 kg.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 255.467,2000 07.560.099/0001-25 18/06/2020 09:00:55:233

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite 19/06/2020
17:25:10

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA,
CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25, pelo melhor lance de R$ 255.467,2000 e com valor negociado a R$
247.404,8000. Motivo: Valor negociado com licitante através do chat comprasnet.

Habilitado 19/06/2020
17:26:27

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA -
CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

 
Item: 11 - GRUPO 2 - URNA FUNERÁRIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
07.560.099/0001-25 BOM JESUS

ADMINISTRADORA
DE CONVENIOS
LTDA

Sim Sim 250 R$ 660,0000 R$ 165.000,0000 17/06/2020
19:28:56

Marca: CAS 
Fabricante: CAS 
Modelo / Versão: CASAD 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 165.000,0000 07.560.099/0001-25 18/06/2020 09:00:55:233

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite 19/06/2020
17:25:10

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA,
CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25, pelo melhor lance de R$ 165.000,0000.

Habilitado 19/06/2020
17:26:27

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA -
CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

 
Item: 12 - GRUPO 2 - Formolização de Cadáver
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Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
07.560.099/0001-25 BOM JESUS

ADMINISTRADORA
DE CONVENIOS
LTDA

Sim Sim 500 R$ 250,0000 R$ 125.000,0000 17/06/2020
19:28:56

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Remoções

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 125.000,0000 07.560.099/0001-25 18/06/2020 09:00:55:233

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite 19/06/2020
17:25:10

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA,
CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25, pelo melhor lance de R$ 125.000,0000.

Habilitado 19/06/2020
17:26:27

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA -
CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

 
Item: 13 - GRUPO 2 - Formolização de Cadáver

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

07.560.099/0001-25 BOM JESUS
ADMINISTRADORA
DE CONVENIOS LTDA

Sim Sim 500 R$ 43,3400 R$ 21.670,0000 17/06/2020
19:28:56

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Certidão de Óbito

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 21.670,0000 07.560.099/0001-25 18/06/2020 09:00:55:233

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite 19/06/2020
17:25:10

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA,
CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25, pelo melhor lance de R$ 21.670,0000.

Habilitado 19/06/2020
17:26:27

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA -
CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

 
Item: 14 - GRUPO 2 - Formolização de Cadáver

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
07.560.099/0001-25 BOM JESUS

ADMINISTRADORA
DE CONVENIOS
LTDA

Sim Sim 250 R$ 310,0000 R$ 77.500,0000 17/06/2020
19:28:56

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido,
obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da Saúde, para evitar aglomeração.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 77.500,0000 07.560.099/0001-25 18/06/2020 09:00:55:233

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite 19/06/2020
17:25:10

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA,
CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25, pelo melhor lance de R$ 77.500,0000.

Habilitado 19/06/2020 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA -
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17:26:27 CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

 
HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Global Data/Hora

Registro
07.560.099/0001-25 BOM JESUS ADMINISTRADORA

DE CONVENIOS LTDA
Sim Sim - R$ 688.062,2000 17/06/2020

19:28:56

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Aberto 18/06/2020
09:02:15 Item Aberto.

Encerrada Disputa Aberta 18/06/2020
09:13:44 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 18/06/2020
09:13:44 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

18/06/2020
09:51:16

Convocado para envio de anexo o fornecedor BOM JESUS ADMINISTRADORA DE
CONVENIOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

18/06/2020
11:47:46

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BOM JESUS
ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

18/06/2020
15:55:05

Convocado para envio de anexo o fornecedor BOM JESUS ADMINISTRADORA DE
CONVENIOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

18/06/2020
16:00:14

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BOM JESUS
ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

19/06/2020
15:19:36

Convocado para envio de anexo o fornecedor BOM JESUS ADMINISTRADORA DE
CONVENIOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

19/06/2020
15:23:59

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BOM JESUS
ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

19/06/2020
17:09:10

Convocado para envio de anexo o fornecedor BOM JESUS ADMINISTRADORA DE
CONVENIOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

19/06/2020
17:12:41

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BOM JESUS
ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25.

Habilitado 19/06/2020
17:26:27

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE
CONVENIOS LTDA - CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25

Não existem intenções de recurso para o item

 
HISTÓRICO DO GRUPO 2

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Global Data/Hora

Registro
07.560.099/0001-25 BOM JESUS ADMINISTRADORA

DE CONVENIOS LTDA
Sim Sim - R$ 688.062,2000 17/06/2020

19:28:56

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Aberto 18/06/2020
09:07:04 Item Aberto.

Encerrada
Disputa Aberta

18/06/2020
09:18:48 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 18/06/2020
09:18:48 Item encerrado.

Habilitado 19/06/2020
17:26:27

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE
CONVENIOS LTDA - CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 18/06/2020
09:01:16

Bom dia senhores licitantes, abrimos neste momento a sessão pública do Pregão
Eletrônico nº 93/2020-FUNPAPA. Iremos abrir as propostas e analisá-las, desclassificando

aquelas que não atendam ao Edital, logo em seguida abriremos os itens para lances.
Pregoeiro 18/06/2020 Lembro aos senhores licitantes, que em conformidade com inciso IV do art. 19 do Decreto
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09:01:25 Federal nº 10.024/2019, o licitante é responsável pela perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Pregoeiro 18/06/2020
09:01:44

Peço aos senhores licitante o cuidado na formulação dos lances ofertado.

Pregoeiro 18/06/2020
09:02:15

O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 18/06/2020
09:02:50

Neste momento da disputa aberto o prazo dado para término da fase de lances é
estabelecido pelo próprio sistema, sem possibilidade de monitoração por parte do

pregoeiro.
Pregoeiro 18/06/2020

09:07:04
O item G2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 18/06/2020
09:08:21

Senhores licitantes, solicitamos que melhorem seus lances para os itens dos lotes 1 e 2.

Pregoeiro 18/06/2020
09:13:44

A etapa aberta do item G1 foi encerrada.

Sistema 18/06/2020
09:13:44

O item G1 está encerrado.

Pregoeiro 18/06/2020
09:18:48

A etapa aberta do item G2 foi encerrada.

Sistema 18/06/2020
09:18:48

O item G2 está encerrado.

Sistema 18/06/2020
09:18:49

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor
acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 18/06/2020

09:21:26
Para BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - Senhor licitante, bom dia!

07.560.099/0001-
25

18/06/2020
09:24:10

Bom dia

Pregoeiro 18/06/2020
09:24:51

Para BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - Senhor foi o provável
vencedor do certame para os lotes 1 e 2. Podemos negociar os valores dos seus últimos

lances de R$ 688.062,20 e 688.062,20 para R$ 500.000,00 e 500.000,00.
07.560.099/0001-

25
18/06/2020
09:27:36

Senhor pregoeiro, infelizmente temos que manter os valores devido a demanda e Custeio,
os valores ja estão bem abaixo dos praticados no Mercado. E como visto nem foi lançado

outras propostas devido ao desinteresse
Pregoeiro 18/06/2020

09:32:13
Para BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - Senhor favor verificar a

possibilidade de fechamos os lotes 1 e 2 em R$ 600.000,00 e 600.000,00.
07.560.099/0001-

25
18/06/2020
09:35:54

Senhor pregoeiro, para Aceitar chegamos no maximo ao valor Total de R$680.000,00 para
cada Lote 1 e 2. Att

Pregoeiro 18/06/2020
09:40:18

Para BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - Ok. Senhor licitante, V.Sa.,
tem condições tecnicamente e economicamente, de prestar os serviços licitados, em

decorrência do seu último lance para os itens dos lotes 1 e 2, ou seja, prestar os serviços
para os itens dos lotes 1 e 2, satisfatoriamente?

07.560.099/0001-
25

18/06/2020
09:43:31

Sim, temos Condições e comprovamos atraves de varios Contratos ja atendidos e em
atendimento que nos da e confere a capacidade Tecnica e satisfatoria.

Pregoeiro 18/06/2020
09:46:01

Para BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - Ok. Quando convocado para
envio de proposta ajustada solicitamos que seja encaminhada juntamente declaração que
possui estrutura e empregados suficientes para prestar a quantidade total de serviços dos
lotes de modo a garantir a continuidade do serviço funerário essencial neste momento de

combate à Pandemia, devido senhor ser único participante dos lotes.
07.560.099/0001-

25
18/06/2020
09:48:59

Senhor Pregoeiro, ajustaremos e encaminharemos a declaração de Estrutura e condições.
Att

Pregoeiro 18/06/2020
09:49:27

Para BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - Convoco portanto para
encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada com valores na Fase de Lances, em uma

única proposta contendo os LOTES 1 e 2, em até 02 (duas) horas uteis através da
convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme item 11.1 do Edital.

Pregoeiro 18/06/2020
09:49:43

Para BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - Favor “ATENTAR” para o
exigido e elaboração de proposta de preços, constante no item 5.8 e subitens do Edital.

Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Pregoeiro 18/06/2020

09:51:05
Para BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - Favor usar nosso modelo

constante no Anexo III, para melhor analise pela área técnica.
Sistema 18/06/2020

09:51:16
Senhor fornecedor BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA, CNPJ/CPF:

07.560.099/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
07.560.099/0001-

25
18/06/2020
09:52:24

Ok. Sem problemas

Pregoeiro 18/06/2020
09:52:53

Para BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - Solicitamos que seja feita
uma unica proposta contendo os dois lotes.

07.560.099/0001-
25

18/06/2020
09:52:54

Estaremos providenciando, att

Pregoeiro 18/06/2020
09:53:53

Para BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - Ok.

07.560.099/0001-
25

18/06/2020
09:57:02

Encaminharemos na sequencia.

Sistema 18/06/2020 Senhor Pregoeiro, o fornecedor BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA,
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11:47:46 CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro 18/06/2020

12:02:33
Senhores licitantes, informo que concluímos a convocação para envio de PROPOSTA
AJUSTADA, do licitante provisoriamente vencedor. Iremos encaminhar a proposta e

documentação de qualificação técnica para análise pelo setor competente da FUNPAPA e
posterior as devidas convocações.

Pregoeiro 18/06/2020
12:04:36

Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 93/2020-FUNPAPA, para análise da
proposta ajustada e documentação de qualificação técnica do licitante com proposta

ajustada, pela área técnica da FUNPAPA. Reabriremos o certame hoje 18/06/2020, às
15h00 (horário de Brasília/DF).

Pregoeiro 18/06/2020
12:04:57

Suspenderemos a sessão pública do PE nº 93/2020-FUNPAPA, para análise da proposta
ajustada e documentação de qualificação técnica do licitante com proposta ajustada, pela
área técnica da FUNPAPA. Reabriremos o certame hoje 18/06/2020, às 15h00 (horário de

Brasília/DF).
Pregoeiro 18/06/2020

15:00:46
Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão

Eletrônico nº 93/2020-FUNPAPA.
Pregoeiro 18/06/2020

15:03:05
Para BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - Senhor licitante, favor

aguarda logado que só estamos aguardando análise da proposta ajustada e documentação
de qualificação técnica, pela área técnica da FUNPAPA.

07.560.099/0001-
25

18/06/2020
15:05:52

Estou a disposição

Pregoeiro 18/06/2020
15:19:01

Para BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - Senhor licitante possui sede
ou filial ou representação na Região Metropolitana de Belém-PA?

07.560.099/0001-
25

18/06/2020
15:20:44

Sim, trabalhamos com representantes na Região.

Pregoeiro 18/06/2020
15:35:36

Para BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - OK. só um momento.

Pregoeiro 18/06/2020
15:47:45

Para BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - Senhor licitante, solicito que
seja encaminha uma declaração informando o responsável, endereço e telefone fixo ou

celular para atender a quaisquer necessidades da FUNPAPA/PMB.
07.560.099/0001-

25
18/06/2020
15:51:50

Ok. Encaminharei. Via sistema?

Pregoeiro 18/06/2020
15:53:13

Para BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - Senhor a área técnica,
solicitou esclarecimento como os senhores pretende executar os serviços, divido sua sede

ser na Região Sul do Brasil e o serviço deverá ser prestado em Belém-PA.
07.560.099/0001-

25
18/06/2020
15:54:11

Se for via Sistema já encaminho, é só liberar. Agradeço

Pregoeiro 18/06/2020
15:54:40

Para BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - Ok. Vamos abrir o anexo para
encaminha a declaração e seu esclarecimento!

Sistema 18/06/2020
15:55:05

Senhor fornecedor BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA, CNPJ/CPF:
07.560.099/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

07.560.099/0001-
25

18/06/2020
15:59:03

Como informado anteriormente, temos representantes credenciados e aptos para todas as
situações de atendimento. NO PRAZO DETERMINADO pelo contrato é tomado as
providencias de atendimento com os profissionais (Agentes funerarios) e itens

disponibilizados no contrato. Acionado pelo telefone 0800-5800069 ou pelos Telefones
disponiveis e (Whats)

Sistema 18/06/2020
16:00:14

Senhor Pregoeiro, o fornecedor BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA,
CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 18/06/2020
16:04:28

Para BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - Ok. Vamos encaminha para a
área técnica!

07.560.099/0001-
25

18/06/2020
16:04:59

Nossa empresa é especializada em Assistencia Funeral em todo Territorio Nacional
conforme os Atestados de Capacidade e Contratos enviados via Sistema com isso estamos
aptos a qualquer momento e a qualquer situação indispensavel para seu Contrato e acima

de tudo Responsavel.
Pregoeiro 18/06/2020

16:16:07
Para BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - Senhor poderia informa a

sede ou filial ou representação na Região Metropolitana de Belém-PA?
07.560.099/0001-

25
18/06/2020
16:20:21

Preciso de pelo menos 24 horas para passar as informações exatas e via sistema não
temos como passar dados. A responsabilidade no entanto é totalmente da BOM JESUS

ADMINISTRADORA.
07.560.099/0001-

25
18/06/2020
16:23:24

Se finalizado e formalizado o Contrato os Senhores terão todos os dados sobre os Locais
disponiveis para atendimento "in Loco" e os dados dos representantes á disposição

Pregoeiro 18/06/2020
16:29:43

Para BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - Favor aguarda que vamos
encaminha para manifestação pela área técnica.

07.560.099/0001-
25

18/06/2020
16:31:10

Ok. Estamos a disposição e no aguardo

Pregoeiro 18/06/2020
16:42:33

Para BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - Ok. Obrigado!

Pregoeiro 18/06/2020
17:16:41

Para BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - Senhor licitante,
suspenderemos a sessão pública do PE nº 93/2020-FUNPAPA, para aguarda analise de sua
manifestação, pela área técnica da FUNPAPA. Reabriremos o certame dia 19/06/2020, às

15h00 (horário de Brasília/DF).
07.560.099/0001-

25
18/06/2020
17:18:01

Ok. Estarei a disposição. Boa Tarde

Pregoeiro 18/06/2020 Suspenderemos a sessão pública do PE nº 93/2020-FUNPAPA, para análise da da
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17:21:23 manifestação do licitante com proposta ajustada, pela área técnica da FUNPAPA.
Reabriremos o certame dia 19/06/2020, às 15h00 (horário de Brasília/DF).

Pregoeiro 19/06/2020
15:02:19

Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão
Eletrônico nº 93/2020-FUNPAPA.

Pregoeiro 19/06/2020
15:12:17

Para BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - Senhor licitante, informo que
sua proposta de preços para os lotes 1 e 2 e os documentos anexados no sistema
Comprasnet, no momento do cadastramento de proposta de preços, referentes a

Qualificação Técnica foi aceita pela área técnica do FUNPAPA. Os demais documentos
sendo analisados pelo pregoeiro estando em conformidade com o exigido no edital.

07.560.099/0001-
25

19/06/2020
15:13:59

Agradecemos e estamos a disposição. Att

Pregoeiro 19/06/2020
15:15:16

Para BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - Senhor licitante, senhor
possui assinatura digital (dispensando-se neste caso o envio de documentos originais e

cópias autenticadas em papel) ?
07.560.099/0001-

25
19/06/2020
15:16:31

Sim. Com certeza

Pregoeiro 19/06/2020
15:19:10

Para BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - Ok. Solicitamos que seja
assinada a declaração e proposta de preços ajustada e, vamos reabrir o anexo para o

envio!
Sistema 19/06/2020

15:19:36
Senhor fornecedor BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA, CNPJ/CPF:

07.560.099/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
07.560.099/0001-

25
19/06/2020
15:20:43

Ok.

Sistema 19/06/2020
15:23:59

Senhor Pregoeiro, o fornecedor BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA,
CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25, enviou o anexo para o grupo G1.

07.560.099/0001-
25

19/06/2020
15:25:13

Proposta ajustada e declaração conforme enviado anteriormente na data de ontem. Ok?

Pregoeiro 19/06/2020
15:29:58

Para BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - Todas as declarações
formalizada pelo senhor!

07.560.099/0001-
25

19/06/2020
15:35:40

Peço a gentileza de confirmar se as declarações são as constantes no anexo enviado, caso
contrario peço se possível especificar para providenciar e enviar. Agradeço

Pregoeiro 19/06/2020
16:00:58

Para BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - Senhor somente as que estão
juntamente com a proposta ajusta e de que possui possui estrutura!

Pregoeiro 19/06/2020
16:30:10

Para BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - Senhor licitante, solicitamos
que seja verificado os valores dos itens dos lotes.

Pregoeiro 19/06/2020
16:33:46

Para BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - O valor total dos itens 3 e 10
não esta correto.

Pregoeiro 19/06/2020
16:34:10

Para BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - Senhor favor se manifesta
com brevidade.

07.560.099/0001-
25

19/06/2020
16:37:02

Vou fazer a correção para o valor a baixo pois a diferença é de R$0,20 centavos em cada
item no total. Ja reenvio

07.560.099/0001-
25

19/06/2020
16:39:19

O valor dos Lotes ficarão em R$679.999,80 cada um deles pelo ajuste. Pode ser enviado
dessa forma?

Pregoeiro 19/06/2020
16:40:00

Para BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - Atentar que vai altera o valor
total do lote, estamos aguardando para finalizar o certame, seja breve para anexa os

documentos assinados digitalmente.
07.560.099/0001-

25
19/06/2020
16:44:46

Estou com a Proposta ajustada ao Valor de cada Lote para R$679.999,80. Já posso
reenviar em anexo

Pregoeiro 19/06/2020
16:47:33

Para BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - Senhor ja alterou o valor total
dos lotes?

Pregoeiro 19/06/2020
16:49:28

Para BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - Senhor já esta assinada a
declaração e proposta de preços ajustada?

07.560.099/0001-
25

19/06/2020
16:51:42

Esta assinada mas não digitalmente, estou com problema em meu sistema e não obtive
sucesso na assinatura digital. Posso enviar da forma anterior e ajustada

Pregoeiro 19/06/2020
16:56:49

Para BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - Senhor precisamos dos
documentos assinado digitalmente!

Pregoeiro 19/06/2020
16:57:32

Para BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - Pois termos que encaminha o
processo para o órgão demandante!

07.560.099/0001-
25

19/06/2020
17:07:39

Posso enviar, se possivel abrir o anexo. A proposta e a declaração estão assinadas
digitalmente. Verifica se esta de acordo. Att

Sistema 19/06/2020
17:09:10

Senhor fornecedor BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA, CNPJ/CPF:
07.560.099/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

07.560.099/0001-
25

19/06/2020
17:11:14

Ok. Aguardo a liberação para o anexo

Sistema 19/06/2020
17:12:41

Senhor Pregoeiro, o fornecedor BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA,
CNPJ/CPF: 07.560.099/0001-25, enviou o anexo para o grupo G1.

07.560.099/0001-
25

19/06/2020
17:18:26

Favor confirmar se esta de acordo e correto,

Pregoeiro 19/06/2020
17:19:41

Para BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - Senhores licitantes, informo
que concluímos a solicitação das documentações assinada digitalmente, vamos da

continuidade ao certame.
Pregoeiro 19/06/2020 Senhores licitantes, informo que concluímos a solicitação das documentações assinada
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17:21:11 digitalmente, vamos da continuidade ao certame.
Sistema 19/06/2020

17:26:27
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro 19/06/2020

17:26:51
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 19/06/2020 às

17:47:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 19/06/2020 17:26:27 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de
Prazo

19/06/2020 17:26:51 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/06/2020 às 17:47:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20
de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:47 horas do dia 19 de junho de 2020, cuja ata
foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
MARCELO CANTAO LOPES 
Pregoeiro Oficial

JOSE GUEDES DA COSTA JUNIOR
Equipe de Apoio

ISIS SOUZA COIMBRA
Equipe de Apoio

CRYSTHIAN ELAINE OLIVEIRA DA SILVA
Equipe de Apoio

Voltar   
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PREGÃO ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Pregão Eletrônico   Nº 00093/2020 

RESULTADO POR FORNECEDOR

07.560.099/0001-25 - BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

GRUPO 1 - - R$ 688.062,2000 - R$ 679.999,8000
Marca: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 

GRUPO 2 - - R$ 688.062,2000 - R$ 679.999,8000
Marca: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 

Total do Fornecedor: R$ 1.359.999,6000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 1.359.999,6000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Voltar
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Pregão Eletrônico

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00093/2020 

Às 17:48 horas do dia 19 de junho de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00093/2020, referente ao
Processo nº 2949/2020, o pregoeiro, Sr(a) MARCELO CANTAO LOPES, ADJUDICA aos licitantes vencedores os
respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

Resultado da Adjudicação

GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 688.062,2000
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 688.062,2000 ,
com valor negociado a R$ 679.999,8000 .

Itens do grupo:

 1 - URNA FUNERÁRIA

 2 - URNA FUNERÁRIA

 3 - URNA FUNERÁRIA

 4 - URNA FUNERÁRIA

 5 - Formolização de Cadáver

 6 - Formolização de Cadáver

 7 - Formolização de Cadáver

GRUPO 2
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 688.062,2000
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 688.062,2000 ,
com valor negociado a R$ 679.999,8000 .

Itens do grupo:

 8 - URNA FUNERÁRIA

 9 - URNA FUNERÁRIA

 10 - URNA FUNERÁRIA

 11 - URNA FUNERÁRIA

 12 - Formolização de Cadáver

 13 - Formolização de Cadáver

 14 - Formolização de Cadáver

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: URNA FUNERÁRIA
Descrição Complementar: Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m.
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Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 45 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 18.675,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 100,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 18.675,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 19/06/2020
17:48:07

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BOM JESUS ADMINISTRADORA DE
CONVENIOS LTDA, CNPJ/CPF:07.560.099/0001-25, Melhor lance : R$ 18.675,0000

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: URNA FUNERÁRIA
Descrição Complementar: Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 45 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 24.750,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 100,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 24.750,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 19/06/2020
17:48:07

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BOM JESUS ADMINISTRADORA DE
CONVENIOS LTDA, CNPJ/CPF:07.560.099/0001-25, Melhor lance : R$ 24.750,0000

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: URNA FUNERÁRIA
Descrição Complementar: Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de peso até 300 kg.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 160 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 255.467,2000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 1000,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 255.467,2000 ,
com valor negociado a R$ 247.404,8000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 19/06/2020
17:48:07

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BOM JESUS ADMINISTRADORA DE
CONVENIOS LTDA, CNPJ/CPF:07.560.099/0001-25, Melhor lance : R$ 255.467,2000, Valor
Negociado : R$ 247.404,8000

Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: URNA FUNERÁRIA
Descrição Complementar: Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 250 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 165.000,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 1000,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 165.000,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 19/06/2020
17:48:07

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BOM JESUS ADMINISTRADORA DE
CONVENIOS LTDA, CNPJ/CPF:07.560.099/0001-25, Melhor lance : R$ 165.000,0000

Item: 5 - GRUPO 1
Descrição: Formolização de Cadáver
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Descrição Complementar: Remoções
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 125.000,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 1000,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 125.000,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 19/06/2020
17:48:07

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BOM JESUS ADMINISTRADORA DE
CONVENIOS LTDA, CNPJ/CPF:07.560.099/0001-25, Melhor lance : R$ 125.000,0000

Item: 6 - GRUPO 1
Descrição: Formolização de Cadáver
Descrição Complementar: Certidão de Óbito
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 21.670,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 100,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 21.670,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 19/06/2020
17:48:07

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BOM JESUS ADMINISTRADORA DE
CONVENIOS LTDA, CNPJ/CPF:07.560.099/0001-25, Melhor lance : R$ 21.670,0000

Item: 7 - GRUPO 1
Descrição: Formolização de Cadáver
Descrição Complementar: Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido, obedecendo Às
recomendações da OMS e Ministério da Saúde, para evitar aglomeração.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 250 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 77.500,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 100,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 77.500,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 19/06/2020
17:48:07

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BOM JESUS ADMINISTRADORA DE
CONVENIOS LTDA, CNPJ/CPF:07.560.099/0001-25, Melhor lance : R$ 77.500,0000

Item: 8 - GRUPO 2
Descrição: URNA FUNERÁRIA
Descrição Complementar: Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 45 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 18.675,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 100,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 18.675,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 19/06/2020
17:48:22

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BOM JESUS ADMINISTRADORA DE
CONVENIOS LTDA, CNPJ/CPF:07.560.099/0001-25, Melhor lance : R$ 18.675,0000

Item: 9 - GRUPO 2
Descrição: URNA FUNERÁRIA
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Descrição Complementar: Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 45 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 24.750,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 100,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 24.750,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 19/06/2020
17:48:22

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BOM JESUS ADMINISTRADORA DE
CONVENIOS LTDA, CNPJ/CPF:07.560.099/0001-25, Melhor lance : R$ 24.750,0000

Item: 10 - GRUPO 2
Descrição: URNA FUNERÁRIA
Descrição Complementar: Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de peso até 300 kg.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 160 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 255.467,2000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 1000,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 255.467,2000 ,
com valor negociado a R$ 247.404,8000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 19/06/2020
17:48:22

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BOM JESUS ADMINISTRADORA DE
CONVENIOS LTDA, CNPJ/CPF:07.560.099/0001-25, Melhor lance : R$ 255.467,2000, Valor
Negociado : R$ 247.404,8000

Item: 11 - GRUPO 2
Descrição: URNA FUNERÁRIA
Descrição Complementar: Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 250 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 165.000,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 1000,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 165.000,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 19/06/2020
17:48:22

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BOM JESUS ADMINISTRADORA DE
CONVENIOS LTDA, CNPJ/CPF:07.560.099/0001-25, Melhor lance : R$ 165.000,0000

Item: 12 - GRUPO 2
Descrição: Formolização de Cadáver
Descrição Complementar: Remoções
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 125.000,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 1000,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 125.000,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 19/06/2020
17:48:22

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BOM JESUS ADMINISTRADORA DE
CONVENIOS LTDA, CNPJ/CPF:07.560.099/0001-25, Melhor lance : R$ 125.000,0000

Item: 13 - GRUPO 2
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Descrição: Formolização de Cadáver
Descrição Complementar: Certidão de Óbito
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 21.670,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 100,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 21.670,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 19/06/2020
17:48:22

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BOM JESUS ADMINISTRADORA DE
CONVENIOS LTDA, CNPJ/CPF:07.560.099/0001-25, Melhor lance : R$ 21.670,0000

Item: 14 - GRUPO 2
Descrição: Formolização de Cadáver
Descrição Complementar: Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido, obedecendo Às
recomendações da OMS e Ministério da Saúde, para evitar aglomeração.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 250 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 77.500,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 100,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 77.500,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 19/06/2020
17:48:22

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BOM JESUS ADMINISTRADORA DE
CONVENIOS LTDA, CNPJ/CPF:07.560.099/0001-25, Melhor lance : R$ 77.500,0000

Fim do documento
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MENU                         

  GiiG Busca: doc

Operações

Novo  Limpar  Atualiza Registros

Cadastro de Documentos da Licitação   
Consulta Cadastro de Licitações

Por Modalidade Ano e Número da Licitação Pelo Objeto da Licitação
Setor Compra: 13 - CENTRAL DE COMPRAS   

Modalidade: 6-Pregão   
Nat.Procedimento: 2-Eletrônico   

Número e Ano da Licitação:  / 

Objeto da Licitação:

Buscar

 

Documentos de Licitações Cadastrados
Nenhum registro encontrado.

Anexos

Documento: Nenhum arquivo selecionadoEscolher arquivo

Descrição do Anexo:

Publica Portal Fornecedor:

Publica Edital Portal da Transparência:
Objeto: Outros Documentos

Adicionar
Documentos Anexados

Excluir Editar Data Inclusão Nome Anexo Extenção Objeto Pub. Portal
Transp.

Pub. Portal
Fornec.

10/06/2020 Anexo I - Termo de Referência pdf Outros Sim Não

23/06/2020 Ata Sessão Pública PE nº 93-2020 -
Comprasnet pdf Ata Sim Não

23/06/2020 DOM - Aviso de licitação - 10-06-20 pdf AvisoLicitacao Sim Não

23/06/2020 DOU - Aviso de licitação - 10-06-20 pdf AvisoLicitacao Sim Não

10/06/2020
Edital PE 93-2020-Proc. 2949-2020-
Contratação de Empresa Especializada para
a Prestação de Serviços Funerários-
FUNPAPA

pdf Edital Sim Não

23/06/2020 Habilitação e Capacidade técnica - BOM
JESUS zip Outros Sim Não

23/06/2020 Habilitação e Capacidade técnica - BOM
JESUS zip Outros Sim Não

23/06/2020 JORNAL REGIONAL - Aviso de licitação -
10-06-20 pdf AvisoLicitacao Sim Não

10/06/2020 JUSTIFICATIVA pdf Outros Sim Não

10/06/2020 PARECER JURÍDICO pdf Outros Sim Não

10/06/2020 PESQUISA DE MERCADO pdf ArquivoCotacao Sim Não

23/06/2020 Proposta e Doc. Empresa Bom Jesus Lote 1
e 2 zip Outros Sim Não

23/06/2020 Resultado por Fornecedor PE nº 93-2020 -
Comprasnet pdf Ata Sim Não

23/06/2020 Termo de Adjudicação PE nº 93-2020 -
Comprasnet pdf Adjudicacoes Sim Não

Documentos de Licitações salvos
Nenhum registro encontrado.

000093 2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS FUNERÁRIOS - objetivando fortalecer os 
procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada pelo 

Sua senha expira em : 13/09/2020  Exercício
Contábil: [2020]  

Solicitar Suporte Ajuda

Despesa Licitações Contratos Gerais Sistema
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MENU                         

  GiiG Busca: pessoa

Operações

Voltar

Realizar o Julgamento do Processo de Licitação   
Julgamento da Licitação

Modalidade: 6-Pregão
Número e Ano da Licitação: 93-2020

Tipo de Avaliação: 5-Menor Preço - lote

Objeto:

Convidados Habilitação dos Proponentes Totais Apuração do Julgamento Resultado do Julgamento Classificação

Lista de Vencedores da Licitação
Sel Razão Social/Nome

BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA

Número de Vencedores:1
Itens relacionados ao Vencedor Selecionado

Descrição do Item:  Buscar
Itens do Vencedor Selecionado

Excluir Lote Item Descrição do Item Prazo de
Entrega

Unidade
Medida Quant. Unitário Total

1 408384 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m. Conforme
Edital Unidade 45,00 415,000 18.675,00

1 408385 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m. Conforme
Edital Unidade 45,00 550,000 24.750,00

1 408386 Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de peso até
300 kg.

Conforme
Edital Unidade 160,00 1.546,280 247.404,80

1 408387 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. Conforme
Edital und 250,00 660,000 165.000,00

2 408388 Remoções Conforme
Edital Unidade 500,00 250,000 125.000,00

2 408389 Certidão de Óbito Conforme
Edital Unidade 500,00 43,340 21.670,00

1 408390 Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido, obedecendo Às
recomendações da OMS e Ministério da Saúde, para evitar aglomeração.

Conforme
Edital Unidade 250,00 310,000 77.500,00

2 408792 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m Conforme
Edital Unidade 45,00 415,000 18.675,00

2 408793 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m Conforme
Edital Unidade 45,00 550,000 24.750,00

2 408794 Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de peso até
300 kg

Conforme
Edital Unid 160,00 1.546,280 247.404,80

2 408795 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m Conforme
Edital Unidade 250,00 660,000 165.000,00

1 408796 Remoções. Conforme
Edital Unidade 500,00 250,000 125.000,00

1 408797 Certidão de Óbito. Conforme
Edital Unidade 500,00 43,340 21.670,00

2 408798 Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido, obedecendo Às
recomendações da OMS e Ministério da Saúde, para evitar aglomeração

Conforme
Edital Unidade 250,00 310,000 77.500,00

Total:1.359.999,60
Ocorrencias Itens

Nenhum registro encontrado.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - objetivando fortalecer os 
procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada 
pelo COVID-19 no Município de Belém, de acordo com as 

Sua senha expira em : 13/09/2020  Exercício
Contábil: [2020]  

Solicitar Suporte Ajuda

Despesa Licitações Contratos Gerais Sistema
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ESTADO DO PARÁ

RESUMO DE LICITAÇÃO

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

1. Dados Gerais da Licitação

Município BELEM

Órgão FUNDACAO PAPA JOAO XXIII

Número do Processo Licitatório 2949/2020

Exercício
2020

Modalidade
Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)

Tipo
Menor Preço

Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS FUNERÁRIOS.

Complemento Serviço

Regime

Abertura 18/06/2020 09:00

Status PUBLICADA

Critério Avaliação POR ITEM

Credenciamento? NÃO

Data Início Credenc.

Data Término Credenc.

Observação

Contrato?

Data Homologação

Local Abertura WWW.COMPRASNET.GOV.BR

1. Itens da Licitação

N° Objeto Unidade Qtd. Valor

1 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m. unidade 45,0000 415,00001

2 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m. unidade 45,0000 550,00002

3 Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de
peso até 300 kg.

unidade 160,0000 1.596,67003

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. unidade 250,0000 660,00004

5 Remoções unidade 500,0000 250,00005

6 Certidão de Óbito unidade 500,0000 43,34006

7 Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido,
obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da Saúde,
para evitar aglomeração.

unidade 250,0000 310,00007

8 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m. unidade 45,0000 415,00008

9 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m. unidade 45,0000 550,00009

10 Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de
peso até 300 kg.

unidade 160,0000 1.596,670010

11 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. unidade 250,0000 660,000011

12 Remoções unidade 500,0000 250,000012

13 Certidão de Óbito unidade 500,0000 43,340013
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RESUMO DE LICITAÇÃO

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

1. Itens da Licitação

N° Objeto Unidade Qtd. Valor

14 Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido,
obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da Saúde,
para evitar aglomeração.

unidade 250,0000 310,000014

3. Dados de Publicidade da Licitação

Meio de Publicação Especificação da Publicação Data da Publicação

Site 10/06/2020Aviso de Licitação será Divulgado no
ComprasNet (www.comprasnet.gov.br)

Diário Oficial do Município 10/06/2020FLS; 16, Nº 14.012 (AVISO DE LICITAÇÃO)

Jornal de Circulação no Município ou na Região 10/06/2020Aviso de Licitação - Jornal Amazônia - Gerais -
Pág 12

Diário Oficial da União 10/06/2020Aviso de Licitação - DOU SEÇÃO 3 Nº 110, PÁG
193

Site 10/06/2020www.belem.pa.gov.br/licitacao

4 - Participantes

Nome Tipo Pessoa CPF/CNPJ

BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS Jurídica 07560099000125

5. Arquivos da Licitação

Tipo Nome Arquivo

Justificativa da contratação JUSTIFICATIVA - ASSINADO DIGITALMENTE Baixar

Estimativa de preço ou Justificativa Mapa de Preços e Pesquisa de Mercado Baixar

Edital Edital PE 93-2020-Proc. 2949-2020-
Contratação de Empresa Especializada para a
Prestação de Serviços Funerários-
FUNPAPA(Assinado)

Baixar

Autorização da Autoridade Competente DESPACHO AUTORIZO ASSINADO
DIGITALMENTE

Baixar

Termo de Referência ou Projeto Básico Anexo I - Termo de Referência(Assinado) Baixar

Ata, Relatório e Deliberação da Comissão de
Licitação ou Pregoeiro

Ata Sessão Pública PE nº 93-2020 -
Comprasnet.Crys,Guedes,Isis

Baixar

Atas das sessões de julgamento. Resultado por Fornecedor PE  nº 93-2020 -
Comprasnet(Assinado)

Baixar

Ato de Adjudicação e de Homologação Termo de Adjudicação PE  nº 93-2020 -
Comprasnet(Assinado)

Baixar

7. Homologação/Adjudicação

Valor AdjudicadoParticipante

07560099000125 - BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA 1.359.999,6000
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Parecer n.º 475/2020-NSAJ/FUNPAPA 
Processo n.º2949/2020. 
 
  
 

 

 

Versam os presentes autos sobre procedimentos para a realização de licitação na 

modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, no modo 

de disputa ABERTO, sob o regime de execução indireta EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, 

para “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS FUNERÁRIOS”, objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da Pandemia 

causada pelo COVID-19 no Município de Belém, tendo sido o processo encaminhado a este NSAJ para 

análise e parecer.  

Passo a análise.   

1. Considerações Preliminares 

Insta destacar, de início, que a presente manifestação se aterá apenas aos aspectos legais 

que permeiam a homologação, afastando-se, portanto, os aspectos de ordem econômica, técnica e 

orçamentária.  

Infira-se, inclusive, que em relação aos aspectos alheios a esfera jurídica, parte-se da 

premissa de que os setores e servidores competentes para a sua apreciação detêm os conhecimentos 

específicos necessários e os analisaram adequadamente, verificando a exatidão das informações constantes 

dos autos e atuando em conformidade com suas atribuições. 

2. Instrução Processual 

Cumpre tratar da instrução do feito, elencando-se os requisitos previstos na legislação 

pertinente e confrontando-os com os documentos juntados aos autos, para que se verifique a regularidade 

do presente processo licitatório, tomando por base, dentre outras normas, o disposto no Art. 10 do 

Decreto Municipal nº47.429/2005;  

Vejamos: constam dos anexos eletrônicos a aprovação do termo de referência e 

autorização para a abertura da licitação, a justificativa da contratação, a pesquisa de mercado, dotação 

orçamentária, o já analisados pelo Núcleo Setorial de Assuntos Jurídicos desta Fundação Edital e anexos, 

com definição das condições da contratação: edital e anexos alterados já devidamente aprovados pelo 

Núcleo Setorial de Assuntos Jurídicos (NSAJ), a designação do pregoeiro e equipe de apoio, as 

publicações do edital resumido em jornal de grande circulação, Diário Oficial do Município, Diário Oficial 

da União, Comprasnet e site da Prefeitura de Belém. 

3. Pertinência da realização do Pregão 
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Inicialmente, cumpre registrar que o Pregão foi criado pela Lei nº. 10.520/2002, sendo 

modalidade de licitação válida para todas as esferas federativas e utilizada para contratação de bens e 

serviços comuns.  

Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e 

qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado 

(Art.1º, Parágrafo Único da Lei nº. 10.520/2002). 

Assim, bens e serviços comuns são aqueles cuja escolha pode ser feita tão somente com 

base nos preços ofertados, haja vista serem comparáveis entre si e não necessitarem de avaliação 

minuciosa.  

Nessa modalidade, não há limite quanto ao valor, podendo qualquer quantia ser licitada.  

A característica fundamental do procedimento do pregão é a inversão nas fases naturais 

da licitação. Isso porque o julgamento das propostas antecede a habilitação dos licitantes.  

Essa inversão relaciona-se com o objetivo essencial do pregão: propiciar economia de 

tempo e dinheiro para o Poder Público. Assim, após a fase dos lances verbais decrescentes, analisa-se a 

documentação somente de quem ofertou o menor lance, devolvendo-se, fechados, os envelopes com 

documentos de habilitação dos demais licitantes (Manual de Direito Administrativo/Alexandre Mazza. 3. ed.. 

São Paulo: Saraiva, 2013). 

Além disso, ao contrário do que ocorre com as demais modalidades, no pregão a 

homologação é realizada após a adjudicação.  

Assim sendo, as etapas do pregão são: (i) instrumento convocatório, (ii) julgamento 

(classificação), (iii) habilitação, (iv) adjudicação e (v) homologação. 

 Acerca do procedimento licitatório referido, deve-se destacar o Decreto Municipal nº. 

75.004/2013, do Gabinete do Prefeito Municipal de Belém, que assim dispõe: 

 

Art. 5º Em face da padronização e buscando a economia de escala, os 
procedimentos previstos no artigo 1º deste Decreto, destinados à aquisição de 
bens ou contratação de serviços necessários e comuns à universalidade dos 
órgãos e entidades da administração direta, indireta, fundos especiais, 
autarquias, fundações públicas, em presas públicas, sociedades de economia 
mista e demais entidades controladas direta e indiretamente pelo Município, 
relacionados de forma exemplificativa no Anexo I, serão processados e 
julgados pela Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de 
Coordenação Geral do Planejamento e Gestão (SEGEP), preferencialmente 
por sistema de registro de preços na modalidade Pregão ou Concorrência, na 
forma presencial ou eletrônica, conforme o caso. (grifei) 

 

No mais o Decreto Municipal nº 47.429/2005, assim dispõe: 
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Art. 3º Os contratos celebrados pelo Município, para a aquisição de bens e 
serviços comuns, a exemplo dos especificados no Anexo I, mas não se 
limitando, serão precedidos, obrigatoriamente, de licitação na modalidade de 
pregão, em sua forma eletrônica, destinada a garantir, por meio de disputa 
justa entre os interessados, a compra mais célere, econômica, segura e eficiente. 
(grifei) 

 

É de se dizer que de acordo com o regramento municipal, os contratos celebrados pelo 

Município devem seguir preferencialmente o sistema do pregão eletrônico. No mais, as situações em que a 

utilização do pregão é autorizada não se exaure naquelas citadas em referidas leis, sendo, pois, tal rol, 

meramente exemplificativo.  

Da análise da minuta edital, especialmente seus Anexos, nota-se que os serviços objeto 

do certame foram especificados de forma objetiva, consoante os termos usuais de mercado, sem indicação 

de marca, ajustando-se, portanto, ao conceito de serviço comum definido no art. 1º, parágrafo único, da 

Lei nº. 10.520/2002, o que permite a adoção da licitação na modalidade de pregão. 

Adequada, portanto, a escolha da modalidade licitatória.  

4. Dos atos realizados 

Depois de verificada a regularidade procedimental da fase interna da licitação até a análise 

jurídica da minuta do edital e seus anexos (manifestação do NSAJ e Controle Interno desta Fundação), 

observa-se que, iniciado o certame junto a Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e 

Gestão – SEGEP, as empresas participantes apresentaram lances para cada um dos itens.  

Encerradas as ofertas, foram consideradas como melhores aquelas de menor lance e que 

atenderam plenamente às disposições previstas no edital, obedecendo, portanto, o disposto no art.8º do 

Decreto Municipal nº. 49.191/2005 e nos incisos XIII e XV do art.12 do Decreto Municipal nº. 

47.429/2005.  

Estando atendidos os requisitos do edital, realizou-se o encerramento desta fase e 

declarou-se formalmente os vencedores, abrindo-se o prazo para recursos e vencida tal fase, adjudicou-se 

o objeto, na forma do inciso XVI do art.12 do Decreto Municipal nº. 47.429/2005 e art.10 do Decreto 

Municipal nº. 49.191/2005, que de igual teor assim dispõem:  

 
Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será 
declarado vencedor sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

 

Após a adjudicação, passa-se a fase de homologação. 

5. Da Homologação 

Quanto a homologação, é sabido que esta envolve duas ordens de considerações (uma no 

plano da legalidade e outra no da conveniência). 
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A análise ora realizada por este Núcleo Setorial de Assuntos Jurídicos (NSAJ) constatou 

que a legalidade foi observada. 

No que tange a conveniência trata-se de questão de estrita alçada do Administrador, de 

acordo com o interesse público.  

Ante o exposto, este Núcleo Setorial de Assuntos Jurídicos (NSAJ) manifesta-se no 

sentido de que o presente processo de licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do 

tipo MENOR PREÇO POR LOTE, no modo de disputa ABERTO, sob o regime de execução indireta 

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, para “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS”, objetivando 

fortalecer os procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 no Município de 

Belém está apto a ser submetido à homologação da autoridade superior, desde que também haja 

manifestação favorável de conformidade por parte do Controle Interno. 

Realço, ademais, que nos termos do Decreto nº. 95.571 de 03 de fevereiro de 2020 

(publicado no D.O.M. de 13 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas administrativas de 

racionalização, controle orçamentário e financeiro, bem como de contenção de despesas para 

cumprimento por todos os órgãos e entidades no âmbito do Poder Executivo Municipal) as contratações 

decorrentes de processo licitatório apenas poderão ser concretizadas mediante a comprovação prévia de 

dotação orçamentária ou de Crédito Suplementar aprovado e, ainda, a comprovação de recursos 

financeiros correlatos para fazer face à totalidade dos valores a serem executados no exercício corrente, 

bem como que é necessária a oitiva do NIG, considerando que o Decreto supracitado veda no corrente 

exercício a geração de despesa ou a assunção de obrigação que não observe os artigos 16 e 17 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal-LRF, e previamente submetida a análise de sua viabilidade orçamentária e 

financeira pelo NIG.  

É a manifestação preliminar que submeto à Chefia para eventual referendo e demais 

encaminhamentos, ressalvados os aspectos técnicos, econômicos e financeiros, porquanto próprios de 

juízo de mérito da Administração, e como tais, alheios, às atribuições da Consultoria Jurídica do Município 

de Belém.  

É o parecer.  

À apreciação superior. 

Belém, 25 de junho de 2020. 
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ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Nº 650/2020 

Processo Digital: nº. 2949/2020 – PROCESSSO DIGITAL;  

Origem: Memorando nº 05/2020 – Diretoria Geral/FUNPAPA;  

Assunto: Contratação Emergencial de Empresa Funerária para atendimento às vítimas de COVID – 19 no 
Município de Belém, conforme proposta de Termo de Referência Simplificado para realização de chamamento 
público com máxima urgência pela Secretaria Geral da Coordenação do Planejamento do Município de Belém – 
SEGEP – Homologação do Processo licitatório na modalidade PREGÃO, na sua forma ELETRÔNICA nº 
93/2020- FUNPAPA, consoante Lei n° 10.520/02, Decreto Federal n° 10.024/19, Lei n° 13.979/2020 e MPV 
961/2020, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, sob regime de execução indireta “empreitada por preço 
unitário”, a fim de suprir as necessidades da FUNPAPA/PMB referente à Contratação de Empresa 
Especializada na Prestação de Serviços Funerários;  

Endereço Orçamentário: Elemento de Despesa: 33903900 - Fonte: 1001010007 - Fundo: FMAS.  

 

Ao Gabinete da Presidência.  

Senhora Presidente, da análise dos documentos apresentados na ordem do processo digital em 
epígrafe, constatamos o seguinte:  

1 – O presente Processo é originário do Memorando nº 05/2020 – Diretoria Geral/FUNPAPA 
(Documento nº 02), e tratou inicialmente, conforme justificativa contida no referido Memorando, sobre a solicitação 
de Contratação Emergencial de Empresa Funerária para atendimento às vítimas de COVID – 19 no Município de 
Belém, conforme proposta de Termo de Referência Simplificado para realização de chamamento público com 
máxima urgência pela Secretaria Geral da Coordenação do Planejamento do Município de Belém – SEGEP. Após, 
tratou do Processo licitatório na modalidade PREGÃO, na sua forma ELETRÔNICA nº 93/2020- FUNPAPA, 
consoante Lei n° 10.520/02, Decreto Federal n° 10.024/19, Lei n° 13.979/2020 e MPV 961/2020, do tipo MENOR 
PREÇO POR LOTE, sob regime de execução indireta “empreitada por preço unitário”, a fim de suprir as 
necessidades da FUNPAPA/PMB, referente à Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços 
Funerários, onde o Controle Interno/FUNPAPA manifestou-se em sua fase interna através da Análise nº 506/2020 
- C.I. (ver Documento nº 28); 

2 – Retornaram os autos para Análise do Controle Interno/FUNPAPA antes da homologação da 
licitação pela Presidente da FUNPAPA, com seguintes documentos:  

2.1. Declaração do Ordenador de Despesas - DOD, assinada (Documento nº 29); 

2.2.  O Aprovo do Termo de Referência, assinado digitalmente (Documento nº 30); 

2.3.  Arquivo único, assinado digitalmente (Documento nº 31); 

2.4. Despacho de Autorizo da Presidente da FUNPAPA, assinado digitalmente (Documento nº 32); 

2.5. Minuta de Edital com Dotação Orçamentária (Documento nº 33) 

2.6. Memorando nº 05/2020 – Diretoria Geral - Justificativa - ASSINADO DIGITALMENTE 
(Documento nº 34); 

2.7. Pesquisa de Mercado - Assinado Digitalmente (Documento nº 35);  

2.8. Parecer Jurídico nº 442/20-NSAJ – Assinado digitalmente (Documento nº 36); 
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2.9. Decreto nomeando Pregoeiro com publicação no DOM e Certificado (Documento nº 37); 

2.10. EDITAL – Prestação de Serviços Funerários (Documento nº 38); 

2.11. EDITAL -  Prestação de Serviços Funerários  - FUNPAPA – Assinado digitalmente (Documento 
nº 39); 

2.12. Relação de Itens Comprasnet (Documento nº 40); 

2.13. Publicações no SIASGnet-DC, jornal “Amazônia”, DOU, DOM e Mural do TCM (Documento nº 
41); 

2.14. E-MAIL PARA ANALISE E ANALISE FUNPAPA (Documento nº 42); 

2.15. PROPOSTA, DOC. EMPRESA BOM JESUS LOTE 1 E 2 (Documento nº 43); 

2.16. CLASSIFICAÇÃO DOS LICITANTES (Documento nº 44); 

2.17. PROPOSTA E DOC. EMPRESA BOM JESUS LOTE 1 E 2 (Documento nº 45); 

2.18. ATA SESSÃO PÚBLICA PE Nº 93-2020 – COMPRASNET (Documento nº 46); 

2.19. RESULTADO POR FORNECEDOR PE Nº 93-2020 – COMPRASNET (Documento nº 47); 
 
2.20.TERMO DE ADJUDICAÇÃO PE Nº 93-2020 - COMPRASNET(ASSINADO) (Documento nº 48); 
 
2.21. GIIG - DOCUMENTAÇÃO – FINALIZADO - (Documento nº 49) ; 
 
2.22. GIIG - RESULTADO DO JULGAMENTO (Documento nº 50) ; 
 
2.23. TCM - MURAL DE LICITAÇÕES FINAL (Documento nº 51); 
 
2.24. DESPACHO À AJUR/FUNPAPA -  ASSINADO (Documento nº 52); 
 
2.25. Parecer Jurídico nº 475/2020-NSAJ/FUNPAPA, favorável à homologação do Processo de 
Licitação (Documento nº 52). 
 
Senhora Presidente, pós a análise dos documentos constantes nos autos do Processo Digital nº 

2949/20, RECOMENDAMOS os Setores competentes desta Fundação o seguinte: 

a) Que providenciem a assinatura digital do Consultor que emitiu o Parecer Jurídico nº 475/2020-
NSAJ/FUNPAPA (Documento nº 53);  

b) Que atentem para o disposto no Decreto nº. 95.571 de 03 de fevereiro de 2020 (publicado no 
D.O.M. de 13 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas administrativas de racionalização, controle 
orçamentário e financeiro, bem como de contenção de despesas para cumprimento por todos os órgãos e 
entidades no âmbito do Poder Executivo Municipal) as contratações decorrentes de processo licitatório apenas 
poderão ser concretizadas mediante a comprovação prévia de dotação orçamentária ou de Crédito Suplementar 
aprovado e, ainda, a comprovação de recursos financeiros correlatos para fazer face à totalidade dos valores a 
serem executados no exercício corrente, bem como que é necessária a oitiva do NIG, considerando que o Decreto 
supracitado veda no corrente exercício a geração de despesa ou a assunção de obrigação que não observe os 
artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF, e previamente submetida a análise de sua viabilidade 
orçamentária e financeira pelo NIG. 
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Diante do exposto, com fundamento nos documentos constantes nos autos do Processo Digital, 
opinamos pela conformidade o presente processo de licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA 
nº 93/2020- FUNPAPA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, no modo de disputa ABERTO, sob o regime de 
execução indireta EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, para “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS”, objetivando fortalecer os procedimentos 
de enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 no Município de Belém, estando o Processo apto a ser 
submetido à homologação da autoridade superior, sem prejuízo do atendimento das recomendações supra.   

Destarte, encaminhamos os autos para a Ordenadora de Despesas desta Fundação para 
conhecimento e deliberação.  

Belém, 29 de junho de 2020.  

  

Milton Martins de Oliveira Junior 

Chefe do Controle Interno 

Matrícula nº 0412686-015 



 

 

A: CPL. 

 Considerando a tramitação dos autos: 

1) Parecer Jurídico n° 475/2020 – 

NSAJ/FUNPAPA, favorável a adjudicação 

e homologação, documento n° 52; 

2) Declarada a conformidade do processo 

conforme análise n° 650/2020 do 

Controle Interno, documento n° 54; 

3) HOMOLOGO o processo licitatório 

visando Contratação Emergencial de 

Empresa Funerária para atendimento às 

vítimas de COVID – 19 no Município de 

Belém, conforme proposta de Termo de 

Referência Simplificado para 

realização de chamamento público com 

máxima urgência pela Secretaria Geral 

da Coordenação do Planejamento do 

Município de Belém – SEGEP – 

Homologação do Processo licitatório 

na modalidade PREGÃO, na sua forma 

ELETRÔNICA nº 93/2020- FUNPAPA, 

consoante Lei n° 10.520/02, Decreto 

Federal n° 10.024/19, Lei n° 

13.979/2020 e MPV 961/2020, do tipo 

MENOR PREÇO POR LOTE, sob regime de 

execução indireta “empreitada por 

preço unitário”, a fim de suprir as 

necessidades da FUNPAPA/PMB referente 

à Contratação de Empresa 

Especializada na Prestação de 

Serviços Funerários, desde que 

atendidas todas as formalidades 

legais. 

4) Seguem os autos para providências 

subsequentes visando à contratação. 

 

Adriana Monteiro Azevedo 

Presidente da FUNPAPA. 
 

  

Fls.  
Gabinete Funpapa 

2949/2020 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 093/2020-FUNPAPA 
 
 

A Presidente da Fundação Papa João XXIII - FUNPAPA, no uso de suas 

atribuições legais, atendendo o disposto na Leis Federais nº 10.520/2002 e 13.979/2020, 

Decreto Municipal nº 49.191/2005, acolhendo a decisão do Pregoeiro e sua equipe de apoio, 

HOMOLOGA, o resultado do Pregão Eletrônico SRP nº 093/2020-FUNPAPA, para 

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

FUNERÁRIOS”, objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da Pandemia 

causada pelo COVID-19 no Município de Belém, conforme o Processo Administrativo nº 

2949/2020-FUNPAPA, em favor da Empresa BOM JESUS ADM. DE CONVENIOS LTDA 

(CNPJ: 07.560.099/0001-25), de acordo com a relação abaixo: 

 

LOTE 01 

Item Descrição 
Qtd 

Estimada 
Valor Unit. Valor Total 

01 
Urna Mortuária Infantil com visor no 
tamanho 1 m a 1,30 m. 

45 R$ 415,00 R$ 18.675,00 

02 
Urna Mortuária Infantil com visor no 
tamanho 0,50 m a 0,90 m. 

45 R$ 550,00 R$ 24.750,00 

03 
Urna Mortuária especial com visor tamanho 
2,10 m com limite de peso até 300 kg. 

160 R$ 1.546,28 R$ 247.404,80 

04 
Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 
1,90 m. 

250 R$ 660,00 R$ 165.000,00 

05 Remoções 500 R$ 250,00 R$ 125.000,00 

06 Certidão de Óbito 500 R$ 43,34 R$ 21.670,00 

07 

Serviço de Van para o acompanhamento 
familiar reduzido, obedecendo Às 
recomendações da OMS e Ministério da 
Saúde, para evitar aglomeração. 

250 R$ 310,00 R$ 77.500,00 

VALOR GLOBAL LOTE 01 R$ 679.999,80 

LOTE 02 

Item Descrição 
Qtd 

Estimada 
Valor Unit. Valor Total 

01 
Urna Mortuária Infantil com visor no 
tamanho 1 m a 1,30 m. 

 
45 

R$ 415,00 R$ 18.675,00 

02 
Urna Mortuária Infantil com visor no 
tamanho 0,50 m a 0,90 m. 

 
45 

R$ 550,00 R$ 24.750,00 

03 
Urna Mortuária especial com visor tamanho 
2,10 m com limite de peso até 300 kg. 

160 R$ 1.546,28 R$ 247.404,80 

04 
Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 
1,90 m. 

250 R$ 660,00 R$ 165.000,00 

05 Remoções 500 R$ 250,00 R$ 125.000,00 
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06 Certidão de Óbito 500 R$ 43,34 R$ 21.670,00 

07 

Serviço de Van para o acompanhamento 
familiar reduzido, obedecendo Às 
recomendações da OMS e Ministério da 
Saúde, para evitar aglomeração. 

250 R$ 310,00 R$ 77.500,00 

VALOR GLOBAL LOTE 02 R$ 679.999,80 

 
 
 

Belém, 03 de julho de 2020. 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 

ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO  
Presidente da Fundação Papa João XXIII 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00093/2020

Às 14:39 horas do dia 03 de julho de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2949/2020, Pregão
nº 00093/2020. 

Resultado da Homologação

GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 688.062,2000
Situação: Homologado

Adjudicado para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 688.062,2000 ,
com valor negociado a R$ 679.999,8000 .

Itens do grupo:

 1 - URNA FUNERÁRIA

 2 - URNA FUNERÁRIA

 3 - URNA FUNERÁRIA

 4 - URNA FUNERÁRIA

 5 - Formolização de Cadáver

 6 - Formolização de Cadáver

 7 - Formolização de Cadáver

GRUPO 2
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 688.062,2000
Situação: Homologado

Adjudicado para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 688.062,2000 ,
com valor negociado a R$ 679.999,8000 .

Itens do grupo:

 8 - URNA FUNERÁRIA

 9 - URNA FUNERÁRIA

 10 - URNA FUNERÁRIA

 11 - URNA FUNERÁRIA

 12 - Formolização de Cadáver

 13 - Formolização de Cadáver

 14 - Formolização de Cadáver

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: URNA FUNERÁRIA
Descrição Complementar: Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 45 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 18.675,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 100,00
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Situação: Homologado

Adjudicado para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 18.675,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 19/06/2020
17:48:07 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BOM JESUS ADMINISTRADORA
DE CONVENIOS LTDA, CNPJ/CPF:07.560.099/0001-25, Melhor lance : R$

18.675,0000

Homologado 03/07/2020
14:39:18

ADRIANA
MONTEIRO
AZEVEDO

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: URNA FUNERÁRIA
Descrição Complementar: Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 45 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 24.750,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 100,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 24.750,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 19/06/2020
17:48:07 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BOM JESUS ADMINISTRADORA
DE CONVENIOS LTDA, CNPJ/CPF:07.560.099/0001-25, Melhor lance : R$

24.750,0000

Homologado 03/07/2020
14:39:18

ADRIANA
MONTEIRO
AZEVEDO

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: URNA FUNERÁRIA
Descrição Complementar: Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de peso até 300 kg.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 160 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 255.467,2000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 1000,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 255.467,2000 ,
com valor negociado a R$ 247.404,8000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 19/06/2020
17:48:07 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BOM JESUS ADMINISTRADORA
DE CONVENIOS LTDA, CNPJ/CPF:07.560.099/0001-25, Melhor lance : R$

255.467,2000, Valor Negociado : R$ 247.404,8000

Homologado 03/07/2020
14:39:18

ADRIANA
MONTEIRO
AZEVEDO

Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: URNA FUNERÁRIA
Descrição Complementar: Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 250 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 165.000,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 1000,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 165.000,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações
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Adjudicado 19/06/2020
17:48:07

- Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BOM JESUS ADMINISTRADORA
DE CONVENIOS LTDA, CNPJ/CPF:07.560.099/0001-25, Melhor lance : R$

165.000,0000

Homologado 03/07/2020
14:39:18

ADRIANA
MONTEIRO
AZEVEDO

Item: 5 - GRUPO 1
Descrição: Formolização de Cadáver
Descrição Complementar: Remoções
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 125.000,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 1000,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 125.000,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 19/06/2020
17:48:07 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BOM JESUS ADMINISTRADORA
DE CONVENIOS LTDA, CNPJ/CPF:07.560.099/0001-25, Melhor lance : R$

125.000,0000

Homologado 03/07/2020
14:39:19

ADRIANA
MONTEIRO
AZEVEDO

Item: 6 - GRUPO 1
Descrição: Formolização de Cadáver
Descrição Complementar: Certidão de Óbito
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 21.670,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 100,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 21.670,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 19/06/2020
17:48:07 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BOM JESUS ADMINISTRADORA
DE CONVENIOS LTDA, CNPJ/CPF:07.560.099/0001-25, Melhor lance : R$

21.670,0000

Homologado 03/07/2020
14:39:19

ADRIANA
MONTEIRO
AZEVEDO

Item: 7 - GRUPO 1
Descrição: Formolização de Cadáver
Descrição Complementar: Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido, obedecendo Às recomendações
da OMS e Ministério da Saúde, para evitar aglomeração.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 250 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 77.500,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 100,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 77.500,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 19/06/2020
17:48:07 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BOM JESUS ADMINISTRADORA
DE CONVENIOS LTDA, CNPJ/CPF:07.560.099/0001-25, Melhor lance : R$

77.500,0000

Homologado 03/07/2020
14:39:19

ADRIANA
MONTEIRO
AZEVEDO
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Item: 8 - GRUPO 2
Descrição: URNA FUNERÁRIA
Descrição Complementar: Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 45 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 18.675,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 100,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 18.675,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 19/06/2020
17:48:22 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BOM JESUS ADMINISTRADORA
DE CONVENIOS LTDA, CNPJ/CPF:07.560.099/0001-25, Melhor lance : R$

18.675,0000

Homologado 03/07/2020
14:39:19

ADRIANA
MONTEIRO
AZEVEDO

Item: 9 - GRUPO 2
Descrição: URNA FUNERÁRIA
Descrição Complementar: Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 45 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 24.750,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 100,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 24.750,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 19/06/2020
17:48:22 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BOM JESUS ADMINISTRADORA
DE CONVENIOS LTDA, CNPJ/CPF:07.560.099/0001-25, Melhor lance : R$

24.750,0000

Homologado 03/07/2020
14:39:19

ADRIANA
MONTEIRO
AZEVEDO

Item: 10 - GRUPO 2
Descrição: URNA FUNERÁRIA
Descrição Complementar: Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de peso até 300 kg.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 160 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 255.467,2000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 1000,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 255.467,2000 ,
com valor negociado a R$ 247.404,8000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 19/06/2020
17:48:22 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BOM JESUS ADMINISTRADORA
DE CONVENIOS LTDA, CNPJ/CPF:07.560.099/0001-25, Melhor lance : R$

255.467,2000, Valor Negociado : R$ 247.404,8000

Homologado 03/07/2020
14:39:19

ADRIANA
MONTEIRO
AZEVEDO

Item: 11 - GRUPO 2
Descrição: URNA FUNERÁRIA
Descrição Complementar: Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
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Quantidade: 250 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 165.000,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 1000,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 165.000,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 19/06/2020
17:48:22 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BOM JESUS ADMINISTRADORA
DE CONVENIOS LTDA, CNPJ/CPF:07.560.099/0001-25, Melhor lance : R$

165.000,0000

Homologado 03/07/2020
14:39:19

ADRIANA
MONTEIRO
AZEVEDO

Item: 12 - GRUPO 2
Descrição: Formolização de Cadáver
Descrição Complementar: Remoções
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 125.000,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 1000,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 125.000,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 19/06/2020
17:48:22 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BOM JESUS ADMINISTRADORA
DE CONVENIOS LTDA, CNPJ/CPF:07.560.099/0001-25, Melhor lance : R$

125.000,0000

Homologado 03/07/2020
14:39:19

ADRIANA
MONTEIRO
AZEVEDO

Item: 13 - GRUPO 2
Descrição: Formolização de Cadáver
Descrição Complementar: Certidão de Óbito
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 21.670,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 100,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 21.670,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 19/06/2020
17:48:22 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BOM JESUS ADMINISTRADORA
DE CONVENIOS LTDA, CNPJ/CPF:07.560.099/0001-25, Melhor lance : R$

21.670,0000

Homologado 03/07/2020
14:39:20

ADRIANA
MONTEIRO
AZEVEDO

Item: 14 - GRUPO 2
Descrição: Formolização de Cadáver
Descrição Complementar: Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido, obedecendo Às recomendações
da OMS e Ministério da Saúde, para evitar aglomeração.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 250 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 77.500,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 100,00
Situação: Homologado

Adjudicado para: BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 77.500,0000 .
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Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 19/06/2020
17:48:22 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BOM JESUS ADMINISTRADORA
DE CONVENIOS LTDA, CNPJ/CPF:07.560.099/0001-25, Melhor lance : R$

77.500,0000

Homologado 03/07/2020
14:39:20

ADRIANA
MONTEIRO
AZEVEDO

Fim do documento



ESTADO DO PARÁ

RESUMO DE LICITAÇÃO

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

1. Dados Gerais da Licitação

Município BELEM

Órgão FUNDACAO PAPA JOAO XXIII

Número do Processo Licitatório 2949/2020

Exercício
2020

Modalidade
Pregão Eletrônico, Lei Fed eral n.º 13.979/2020 (COVID-19)

Tipo
Menor Preço

Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS FUNERÁRIOS.

Complemento Serviço

Regime

Abertura 18/06/2020 09:00

Status REALIZADA

Critério Avaliação POR ITEM

Credenciamento? NÃO

Data Início Credenc.

Data Término Credenc.

Observação

Contrato?

Data Homologação

Local Abertura WWW.COMPRASNET.GOV.BR

1. Itens da Licitação

N° Objeto Unidade Qtd. Valor

1 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m. unidade 45,0000 415,00001

2 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m. unidade 45,0000 550,00002

3 Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de
peso até 300 kg.

unidade 160,0000 1.596,67003

4 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. unidade 250,0000 660,00004

5 Remoções unidade 500,0000 250,00005

6 Certidão de Óbito unidade 500,0000 43,34006

7 Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido,
obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da Saúde,
para evitar aglomeração.

unidade 250,0000 310,00007

8 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m. unidade 45,0000 415,00008

9 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m. unidade 45,0000 550,00009

10 Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de
peso até 300 kg.

unidade 160,0000 1.596,670010

11 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m. unidade 250,0000 660,000011

12 Remoções unidade 500,0000 250,000012

13 Certidão de Óbito unidade 500,0000 43,340013
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TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

1. Itens da Licitação

N° Objeto Unidade Qtd. Valor

14 Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido,
obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da Saúde,
para evitar aglomeração.

unidade 250,0000 310,000014

3. Dados de Publicidade da Licitação

Meio de Publicação Especificação da Publicação Data da Publicação

Site 10/06/2020Aviso de Licitação será Divulgado no
ComprasNet (www.comprasnet.gov.br)

Diário Oficial do Município 10/06/2020FLS; 16, Nº 14.012 (AVISO DE LICITAÇÃO)

Jornal de Circulação no Município ou na Região 10/06/2020Aviso de Licitação - Jornal Amazônia - Gerais -
Pág 12

Diário Oficial da União 10/06/2020Aviso de Licitação - DOU SEÇÃO 3 Nº 110, PÁG
193

Site 10/06/2020www.belem.pa.gov.br/licitacao

Diário Oficial do Município 06/07/2020Publicação de Termo de Homologação de PE nº
093/2020

4 - Participantes

Nome Tipo Pessoa CPF/CNPJ

BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS Jurídica 07560099000125

5. Arquivos da Licitação

Tipo Nome Arquivo

Justificativa da contratação JUSTIFICATIVA - ASSINADO DIGITALMENTE Baixar

Estimativa de preço ou Justificativa Mapa de Preços e Pesquisa de Mercado Baixar

Edital Edital PE 93-2020-Proc. 2949-2020-
Contratação de Empresa Especializada para a
Prestação de Serviços Funerários-
FUNPAPA(Assinado)

Baixar

Autorização da Autoridade Competente DESPACHO AUTORIZO ASSINADO
DIGITALMENTE

Baixar

Termo de Referência ou Projeto Básico Anexo I - Termo de Referência(Assinado) Baixar

Ata, Relatório e Deliberação da Comissão de
Licitação ou Pregoeiro

Ata Sessão Pública PE nº 93-2020 -
Comprasnet.Crys,Guedes,Isis

Baixar

Atas das sessões de julgamento. Resultado por Fornecedor PE  nº 93-2020 -
Comprasnet(Assinado)

Baixar

Ato de Adjudicação e de Homologação Termo de Adjudicação PE  nº 93-2020 -
Comprasnet(Assinado)

Baixar

Homologação Termo de Homologação (COMPRASNET) Baixar

7. Homologação/Adjudicação

Valor AdjudicadoParticipante

07560099000125 - BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA 1.359.999,6000



03/07/2020 Gmail - Pedido de Homologação de Pregão Eletrônico

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=62c196fab0&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar7769310963544556373&simpl=msg-a%3Ar-12056… 1/1

CPL FUNPAPA <cpl.funpapa@gmail.com>

Pedido de Homologação de Pregão Eletrônico
1 mensagem

CPL FUNPAPA <cpl.funpapa@gmail.com> 3 de julho de 2020 15:47
Para: SEGEP PMB <cplsegep@gmail.com>

Pedimos que seja homologado o Pregão Eletrônico nº 093/2020 - Contratação de Empresa para Realização de
Serviço Funerários.
Em anexo o Termo de Homologação (já enviado para publicação no DOM) e o Termo de Homologação emitido pelo
COMPRASNET.

Em tempo, certifico que o PJ da homologação já foi juntado ao sistema GIIG.

Atenciosamente,

-- 
Yuri Palmeira
CPL/FUNPAPA
END.: Av. Rômulo Maiorana, nº 1018 - Belém / PA
CGC: 05.065.644/0001-81
FONE: (91) 9 8432.8174
E-mail: cpl.funpapa@gmail.com 

2 anexos

08. Termo de Homologação (COMPRASNET).pdf
552K

08. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DOM.pdf
339K

mailto:cpl.funpapa@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=62c196fab0&view=att&th=1731601ebb70776c&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kc6klrk81&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=62c196fab0&view=att&th=1731601ebb70776c&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_kc6klrjs0&safe=1&zw
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CONTRATO Nº 029/2020. 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BELÉM 
DO PARÁ, REPRESENTADO PELA FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII 
E A EMPRESA BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS 
LTDA  

 
O MUNICÍPIO DE BELÉM, representado pela FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA, órgão da administração 
indireta do Município de Belém, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.065.644/0001-81, com 
sede provisória nesta cidade à Av. Rômulo Maiorana n°. 1018, Bairro Marco, CEP: 66.093-673, neste ato representada por 
sua Presidente, Sra. ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO, brasileira, casada, Assistente Social, portadora do  RG nº. 
2662453- SSP-PA, CPF nº. 615.241.742-20, residente e domiciliada nesta capital, e de outro lado a empresa BOM JESUS 
ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA, empresa com sede estabelecida à Avenida Getúlio Vargas nº 1100, Bairro: Centro, 
CEP: 83301-010, Piraquara/PR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.560.099/0001-25, doravante denominada CONTRATADA e 
neste ato representada por seu sócio-administrador, ELIEL FAVORETO DE SOUZA, brasileiro, divorciado, empresário, portador 
do RG nº 3.947.713-8 SSP/PR e inscrito no Ministério da Fazenda sob o CPF nº 630.477.489-34, residente e domiciliado nesta 
capital, resolvem celebrar o presente CONTRATO Nº 029/2020, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
subsequentes, resultante do Pregão Eletrônico nº 93/2020, consoante o Processo nº 2949/2020- FUNPAPA,  mediante as 
cláusulas e condições que reciprocamente se outorgam e se obrigam: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
1.1. O presente Contrato será regido pelo disposto na Leis Federais n° 8.666/93, Nº 13.979/2020 e MPV 961/2020 e n° 
10.520/02, Decretos Federais nº 10.024/2019 e nº 8.538/15, Lei Municipal nº 9.209-A/16, Decretos Municipais nº 47.429/05, nº 
48.804A/05, nº 49.191/05, nº 75.004/13, nº 80.456/14, nº 91.254/18, nº 95.955/2020 e nº 91.255/18 e demais legislações 
aplicáveis ao assunto. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 
 
2.1. O presente Contrato vincula-se às regras dispostas no Edital de Licitação n° 93/2020 (Pregão Eletrônico) e aos termos 
da proposta vencedora. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA APROVAÇÃO DA MINUTA 
 
3.1. A minuta deste Contrato foi aprovada pela Assessoria Jurídica da FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA, 
conforme parecer jurídico n° 475/2020, nos termos do Parágrafo Único do art. 38, da Lei Federal nº 8.666/93 e inciso X, do art. 
10, do Decreto Municipal nº 47.429/05. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO 
 
4.1. O presente Contrato tem como objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS FUNERÁRIOS”, objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19 
no Município de Belém, consoante com o quadro que segue: 
 

 

LOTE 01 
 

Item   
Descrição Qtd 

Estimada 
 

Valor Unit. 
 

Valor Total 

 

 

 

 
SEDE ADMINISTRATIVA 

Av. Rômulo Maiorana n°. 1018, 
Bairro Marco. 

CEP: 66.093-005 
CGC: 05.065.644/0001-81 

 

 
NSAJ – Núcleo Setorial de 

Assuntos Jurídicos 
E-mail: ajurfunpapa@gmail.com 
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01 Urna   Mortuária   Infantil   com visor   no 

tamanho 1 m a 1,30 m. 
 

45 
 

R$ 415,00 
 

R$ 18.675,00 
 

02 Urna   Mortuária   Infantil   com visor   no 
tamanho 0,50 m a 0,90 m. 

 
45 

 
R$ 550,00 

 
R$ 24.750,00 

 
03 Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m 

com limite de peso até 300 kg. 

 
160 

 
R$ 1.546,28 

 
R$ 247.404,80 

 
04 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 

1,90 m. 
 

250 
 

R$ 660,00 
 

R$ 165.000,00 

05 Remoções  500 R$ 250,00 R$ 125.000,00 

06 Certidão de Óbito 500 R$ 43,34 R$ 21.670,00 
 
 

07 

Serviço de Van para o acompanhamento 
familiar reduzido, obedecendo Às recomendações 
da OMS e Ministério da Saúde, para evitar 
aglomeração. 

 
 

250 

 
 

R$ 310,00 

 
 

R$ 77.500,00 

  

VALOR GLOBAL LOTE 01   

R$ 679.999,80 
 

LOTE 02 
 
Item   

Descrição Qtd 
Estimada 

 
Valor Unit. 

 
Valor Total 

 
01 Urna   Mortuária   Infantil   com visor   no 

tamanho 1 m a 1,30 m. 
 

45 
 

R$ 415,00 
 

R$ 18.675,00 
 

02 Urna   Mortuária   Infantil   com visor   no 
tamanho 0,50 m a 0,90 m. 

 
45 

 
R$ 550,00 

 
R$ 24.750,00 

 
03 Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m 

com limite de peso até 300 kg. 

 
160 

 
R$ 1.546,28 

 
R$ 247.404,80 

 
04 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 

1,90 m. 
 

250 
 

R$ 660,00 
 

R$ 165.000,00 

05 Remoções  500 R$ 250,00 R$ 125.000,00 

06 Certidão de Óbito 500 R$ 43,34 R$ 21.670,00 
 
 

07 

Serviço de Van para o acompanhamento 
familiar reduzido, obedecendo Às recomendações 
da OMS e Ministério da Saúde, para evitar 
aglomeração. 

 
 

250 

 
 

R$ 310,00 

 
 

R$ 77.500,00 

 

VALOR GLOBAL LOTE 02 
 

R$ 679.999,80 
 
 
 
 
 

VALOR GLOBAL DO CONTRATO POR EXTENSO: 1.359.999,60 (um milhão, trezentos e cinquenta e nove mil, 
novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) 

 
4.2. Passam a fazer parte integrante deste Contrato, sob a forma de anexos, como se nele fossem transcritos, os seguintes 
documentos: 
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4.2.1. Termo de Referência – Anexo I, Anexos A e II, Edital e Proposta de Preços. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO 
 
5.1. Os objetos serão ENTREGUES conforme abaixo: 

a) Os serviços deverão ser prestados no prazo máximo de 04 (quatro horas) após o recebimento da nota de 
empenho e de acordo com a solicitação formal do órgão, a ser prestado na Região Metropolitana de Belém, para efetivar 
a prestação respectiva, quando então apresentará a nota fiscal correspondente que, depois de conferida e atestada, será 
paga em até 10 (dez) dias após sua apresentação.  
 

5.2. A critério do CONTRATANTE poderá ser modificado o local de entrega, para outro endereço no Município de Belém, 
sem qualquer tipo de ônus adicionais para a CONTRATANTE. 
 
5.3. Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente em embalagens originais, contendo: procedência, 
marca, prazo de validade, entre outros (no que couber), e de acordo com a legislação em vigor, observadas as suas 
especificações; 
 
5.4. O recebimento e a aceitação dos produtos estarão condicionados após avaliação pelo responsável, sendo atestados, 
mediante avaliação técnica favorável. 
 
5.5. O recebimento dos produtos estará condicionado à observância de suas descrições técnicas, cabendo à verificação pelo 
CONTRATANTE. 
 
5.6. Não serão aceitos produtos diferentes dos especificados neste Edital e seus Anexos, fora dos prazos mínimos 
estipulados, em mau estado de conservação, de qualidade inferior, com a embalagem danificada ou com os lacres de segurança 
(para aqueles produtos que houver) rompidos. 
 
4.1. Caso, durante o prazo de garantia, seja constatado quaisquer defeitos ou divergências nas características dos serviços, o 
Contratante, comunicará o fato, por escrito, ao Fornecedor, sendo de até 48 (quarenta e oito) horas o prazo para correção 
dos defeitos e/ou troca dos serviços, contadas a partir da solicitação efetuada, sem qualquer ônus à Administração Pública.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DA MANUTENÇÃO PELA CONTRATADA DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO: 
 
6.1. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante a vigência contratual, todas as condições demonstradas para habilitação 
na licitação efetuada, de modo a garantir o cumprimento das obrigações assumidas, e, deverá atualizar os documentos cuja 
validade expire durante a vigência contratual, bem como garantir o cumprimento das obrigações assumidas. 

 
6.2. Previamente à emissão de Nota de Empenho, à contratação e a cada pagamento, a CONTRATANTE deverá realizar 
consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 
 
6.3. A CONTRATADA deverá ser informada sempre que houver alteração do Contrato Social da Empresa, através do envio 
de cópia do contrato atualizado. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
7.1 Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das condições estabelecidas; 
 

 

 

 

 
SEDE ADMINISTRATIVA 

Av. Rômulo Maiorana n°. 1018, 
Bairro Marco. 

CEP: 66.093-005 
CGC: 05.065.644/0001-81 

 

 
NSAJ – Núcleo Setorial de 

Assuntos Jurídicos 
E-mail: ajurfunpapa@gmail.com 

 

 

 

 
 



  
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII 

NÚCLEO SETORIAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS-NSAJ                                                                                                                                                                                         
 
 

7.2 Rejeitar os produtos cujas especificações não atendam aos requisitos mínimos constantes neste TR; 
 
7.3 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio da comissão ou gestor, designado para este fim, de acordo 
com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
7.4 Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos itens e emissão dos 
Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo; 
 
7.5 Designar comissão ou servidor, para proceder à avaliação de cada um dos itens que compõem o objeto deste termo a 
serem recebidos; 
 
7.6 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes de cada um dos itens que 
compõem o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 
 
7.7 Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para ajustes e/ou substituições dos objetos que 
compõem o objeto deste termo. 
 
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1. Fornecer o objeto de acordo com os parâmetros estabelecidos neste TR, atendidos os requisitos e observadas às normas 
constantes deste instrumento; 
 
8.2 Colocar à disposição da FUNPAPA/PMB, os meios necessários à comprovação da qualidade dos itens, permitindo a 
verificação das especificações em conformidade com o descrito no anexo; 
 
8.3 Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou 
venham a incidir sobre o objeto deste Termo; 
 
8.4 Responsabilizar-se pela(s) garantia(s) do(s) produto(s), objetos da licitação, dentro dos padrões de certificação de 
qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor; 
 
8.5 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, inclusive 
aquelas com deslocamentos; 
 
8.6 Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto adquirido pelo contratante, sem prévia autorização; 
 
8.7 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela FUNPAPA/PMB, ou pelo órgão participante, durante a vigência 
do contrato; 
 
8.8 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
8.9 Aceitar os acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, consoante disposto na Lei n° 13.979/2020; 
 
8.10 Fornecimento de mão de obra adequada para prestação dos serviços, devendo utilizar uniformes e estar com os 
respectivos crachás de identificação, em local visível, no ato da prestação do serviço; 
 
8.11 Providenciar para que os empregados da CONTRATADA ao prestar o serviço portem-se de modo adequado e tratem com 
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respeito e urbanidade todas as pessoas a quem por ventura precisem se dirigir; 
 
8.12 A licitante CONTRATADA utilizará de pessoal devidamente habilitado para execução dos serviços, sendo por sua conta 
todas as despesas que incidam, direta ou indiretamente no pagamento de pessoal; 
 
8.13 A Empresa se responsabilizará pelos danos causados por seus empregados ao patrimônio da CONTRATANTE ou de 
terceiros, ainda que involuntariamente, devendo ser adotadas as providências necessárias, colimando o ressarcimento dos 
danos em prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, a contar da comunicação por escrito efetuada por esta Fundação. 3 
 
8.14 O objeto desta contratação deverá observar rigorosamente as especificações técnicas constantes neste TR e no Guia para 
o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19, emitido pelo Ministério da Saúde, de modo a esclarecer a 
qualidade e a forma dos serviços a serem prestados. 
 

8.14.1 O Guia para o Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus – COVID-19,                             emitido pelo 
Ministério da Saúde pode ser obtido pelo site a seguir, mas a contratada deverá obedecer sempre a versão mais atual 
emitida: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf. 

 
8.15 A realização dos serviços deverá ser de acordo com as normas de referência técnica da ANVISA e somente quando 
solicitado pela FUNPAPA, e de acordo com as condições de referências técnicas para o funcionamento de 
estabelecimentos funerários e congêneres da ANVISA,; 
 
8.16 O(s) REGISTRO(S) DE CERTIDAO (ÕES) DE ÓBITO refere-se a declaração feita em cartório oficial de registro civil da 
circunscrição local, lavrada à vista do atestado médico, se houver, ou em caso contrário mediante declaração de duas pessoas 
qualificadas que tiverem presenciado a morte; 
 
8.17 Na execução dos serviços funerários deverá ser garantida a disponibilização de VAN PARA ACOMPANHANTE, somente 
quando solicitado pela FUNPAPA, desde que obedecidas as formalidades e cautelas legais estabelecidas pela OMS e pelo 
MS, com motorista e dotado de todos os itens de segurança dispostos na Lei de Trânsito brasileira; 
 
8.18 Na ocasião da assinatura do CONTRATO, a CONTRATADA deverá dispor de “CERTIFICAÇÃO DIGITAL”, nos 
termos da Resolução n° 11.536/2014 - TCM. 
 
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
9.1 Nos termos do art. 58, inciso III combinado com o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, será designado representante 
para acompanhar e fiscalizar a entrega dos itens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados;  
 
9.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica 
em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 
8.666, de 1993; 
 
9.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 
necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 
as providências cabíveis 
 
CLÁUSULA DECIMA – DO PAGAMENTO 
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10.1. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias subsequentes à entrega definitiva dos itens, mediante a apresentação 
da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor competente, após conferência das quantidades e da qualidade 
do mesmo. 
 
10.2. O pagamento poderá ser antecipado, mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal), bem como comprovação 
da execução de parte ou etapa do objeto ora contratado, nos termos do que dispõe o art. 1º, inciso II da Medida 
Provisória nº. 961, de 6 de maio de 2020 e o art. 15 da Lei nº 8.666/93. 
 
10.3. O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, por meio de ordem bancária junto à agência bancária indicada 
na declaração fornecida pelo licitante, contados do recebimento definitivo dos produtos e mediante a apresentação dos 
documentos fiscais legalmente exigíveis e devidamente atestados pelo servidor/Comissão de Recebimento. 
 
10.4. Será procedida consulta “On-Line” junto ao SICAF e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT antes de 
cada pagamento a ser efetuado a CONTRATADA, para verificação das condições exigidas na contratação, cujos resultados 
serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. Caso fique constatado o vencimento das guias de recolhimento do 
FGTS e da Previdência Social, a CONTRATADA deverá apresentar, no prazo constante da solicitação feita pela Administração, 
a sua regularização. 
 
10.5. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão 
devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente 
em regime de juros simples. 
 
10.6. No caso de eventual atraso de pagamento por culpa comprovada da CONTRATANTE, o valor devido deverá ser 
acrescido de multa de atualização monetária financeira, apurados entre a data de vencimento da Nota Fiscal e a do efetivo 
pagamento, em que os juros de mora serão calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, 
mediante aplicação da seguinte fórmula: 
 

I = (TX / 100) / 365 
EM = I x N x VP 
Onde: 
I = Índice de Atualização Financeira 
TX = Percentual da Taxa de Juros de Mora Anual – 6% / Ano 
VP = Valor da Parcela em atraso 
EM = Encargos Moratórios 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento 

 
10.7. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na FUNDAÇÃO PAPA 
JOÃO XXIII - FUNPAPA, em favor da CONTRATADA. Caso esse valor seja superior ao crédito eventualmente existente, a 
diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário. 
 
10.8. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal/fatura, por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 
(trinta) dias reiniciar-se-á a contar da respectiva reapresentação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA ATESTAÇÃO DA NOTA FISCAL/ FATURA 
 
11.1. Caberá ao titular do ÓRGÃO, ou servidor expressamente designado, a atestação das Notas Fiscais, Faturas e Recibos, 
objeto desta licitação, para efeito de pagamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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12.1. Os recursos orçamentários necessários ao adimplemento das obrigações por parte da Administração estão assegurados 
na seguinte funcional: PROJETO/ATIVIDADE: 2012 • SUB AÇÃO: 001 • TAREFA: 018 • ELEMENTO DE DESPESA: 
33903900 • FONTE: 1001010007 • FUNDO: FMAS 

12.2. As despesas para o exercício futuro correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou 
apostilamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DO PREÇO 
 
13.1. O valor do contrato é de R$ 1.359.999,60 (um milhão, trezentos e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e 
nove reais e sessenta centavos). 
13.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, 
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 
administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 
14.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.  
 

14.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão 
sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 
calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas 
após a ocorrência da anualidade.  

 
14.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do 
último reajuste.  
14.3 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a 
importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice 
definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 
remanescente, sempre que este ocorrer.  
14.4 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.  
14.5 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, 
será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.  
14.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do 
preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
14.7 O reajuste será realizado por apostilamento 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
15.1. A CONTRATADA que, apresentar documentação falsa, não assinar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou 
frustrar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às 
seguintes penalidades, segundo a extensão da falta cometida, em observância ao direito à prévia defesa: 
 

Ocorrência Penalidades que poderão ser aplicadas 

Não assinar o Contrato ou não retirar a Nota de 
Empenho, quando convocada dentro do prazo de 
validade de sua proposta. 

imento de licitar com o Município de Belém pelo período de 2 (dois) anos.  
 de 10% (dez por cento) sobre o valor registrado no Contrato, a juízo da 

Administração. 
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Entregar o objeto licitado fora do prazo 
estabelecido. 

 de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do serviço, 
limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da 
Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do 
objeto. 

Não efetuar a troca do objeto licitado, quando 
notificado. 

imento de licitar com o Município de Belém pelo período de 1 (um) ano.  
 de 10% (dez por cento) do valor do contrato.  

Substituir o objeto licitado fora do prazo 
estabelecido. 

 de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do serviço 
não substituído/refeito, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a 
critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou 
parcial do objeto.  

Comportar-se de modo inidôneo. imento de licitar com o Município de Belém pelo período de 2 (dois) anos.  
 de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, a juízo da Administração. 

Fizer declaração falsa.  
imento de licitar com o Município de Belém pelo período de 2 (dois) anos.  

a de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, a juízo da 
Administração. 

Apresentar documentação falsa.  
dimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 5 (cinco) 

anos.  
a de 30% (trinta por cento) do valor do contrato.  
unicar ao Ministério Público Estadual. 

Cometer fraude fiscal.  
dimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 5 (cinco) 

anos.  
a de 30% (trinta por cento) do valor do contrato. 
unicar ao Ministério Público Estadual. 

Deixar de executar qualquer obrigação pactuada 
ou prevista em lei e no edital do presente pregão 
eletrônico, em que não se comine outra 
penalidade.  

a de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do 
instrumento contratual, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a 
critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou 
parcial do objeto.  

Inexecução total.  dimento de licitar com o Município de Belém pelo período de 2 (dois) anos.  
a de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato. 

Inexecução parcial do objeto.  
dimento de licitar com o Município de Belém pelo período de 1 (um) ano.  

a de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não 
executada.  

 
15.2. Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento dos produtos, o ÓRGÃO 
poderá proceder a rescisão unilateral do contrato, hipótese em que a CONTRATADA também se sujeitará às sanções 
administrativas previstas neste Edital. 
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15.3. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo ÓRGÃO ou cobradas diretamente da 
empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta 
cláusula. 
 
15.4. A defesa a que alude o caput deste item deverá ser exercida pelo interessado no respectivo processo no prazo de 05 
(cinco) dias úteis a contar da sua notificação, podendo ocorrer a juntada de documentos e serem arroladas até 03 (três) 
testemunhas. 
 
15.5. Serão considerados injustificados, os atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente fundamentados, e, a 
aceitação da justificativa ficará a critério do ÓRGÃO que deverá examinar a legalidade da conduta da CONTRATADA. 
 
15.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo ÓRGÃO, conforme 
procedimento esboçado no subitem anterior, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas no subitem 15.1. 
 
15.7.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, 
e no caso de impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, a licitante será descredenciada por igual 
período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, seus anexos, e nas demais cominações legais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DA RESCISÃO 

 
16.1. Constituem motivos para a rescisão a inexecução total ou parcial do Contrato, além das hipóteses legalmente previstas 
no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de outras disposições legais aplicáveis. 

Parágrafo primeiro - A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento administrativo, assegurado 
o contraditório e a ampla defesa. Assegura-se ao CONTRATANTE, no caso de rescisão culposa, sem prejuízo das sanções 
cabíveis, os direitos estabelecidos no art. 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 

Parágrafo segundo - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 

Parágrafo terceiro - Quando a rescisão ocorrer com base nos Incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, sem que 
haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, comprovados mediante processo 
administrativo, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pelo fornecimento efetivado prestado em decorrência da a 
execução do Contrato até a data da rescisão. 

Parágrafo quarto - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes 
deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das sanções previstas neste Instrumento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS 

 
17.1. A execução do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-ão pelas Cláusulas Contratuais e pelos 
preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de 
Direito Privado, na forma do Artigo 54 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com Inciso XII do Artigo 55 do mesmo diploma 
legal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA – DA VIGÊNCIA 
 
18.1. A vigência do Contrato será de 06 (seis) meses, prorrogáveis por igual período, contados a partir da data de sua 
assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. 
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 CLÁUSULA DÉCIMA-NONA – DO REGISTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO CONTRATO 
 
19.1. O presente Contrato deverá ser registrado no TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO, na data da publicação do seu 
extrato, conforme prescreve o art. 6°, inciso VII da Resolução nº 11.535/2014-TCM. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO 
 
20.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, em 
observância aos prazos legais. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA – DO FORO 
 
21.1. As partes elegem o foro da Justiça do Estado do Pará, na cidade de Belém, para dirimir quaisquer dúvidas que surgirem 
na execução do presente Instrumento. 
 
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) vias, 
para todos os fins de direito, sem rasuras ou emendas, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 
Belém /PA, 06 de julho de 2020. 

 
 

__________________________ 
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII 

CONTRATANTE 
 
 

__________________________ 
BOM JESUS ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA 

CONTRATADA 
 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1.  
NOME: 
RG:__________________________ 
CPF:_________________________ 
 
2.  
NOME: 
RG:__________________________ 
CPF:_________________________ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

1 

 
PORTARIA Nº. 508/2020 – GAB.P-FUNPAPA 

 
A Presidente da Fundação Papa João XXIII - FUNPAPA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no 
art.7º, inciso XIV, do Decreto Municipal nº. 22.832 de 10.05.1991, e art. 3º, XIV, do Decreto nº. 
84.885/2016 de 01/02/2016; 
 
CONSIDERANDO a Lei Federal nº. 8.666/93, art. 67, e 
 
CONSIDERANDO a necessidade de gerenciamento e acompanhamento dos Contratos referentes às ações 
desenvolvidas nas áreas integrantes da estrutura da Fundação Papa João XXIII, visando à observância das 
obrigações contratualmente assumidas, fiscalização, controle orçamentário e vigência dos instrumentos 
contratuais, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 2º - DESIGNAR, a servidora ELAINE CRISTINA COSTA ALBUQUQERQUE, matrícula nº. 0402443-012, 
para acompanhar e fiscalizar, com observância da legislação aplicável, a execução do Contrato nº. 
029/2020, firmado entre esta FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII e a empresa BOM JESUS ADMINISTRADORA 
DE CONVÊNIOS LTDA, respectivamente, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. 

 
Art. 2º - Compete ao fiscal/servidor: 

a) Anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução dos Contratos, 
providenciando a regularização das faltas e/ou defeitos observados; 

b) Elaborar relatórios mensais que serão enviados à Diretoria Administrativa (DA), desta Fundação, 
até o dia 10 subsequente de cada mês; 

c) Atestar o recebimento dos bens/prestação de serviços quanto à sua execução em conformidade 
com o termo do Contrato; 

d) Outras providências de responsabilidade do fiscal. 
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
Belém, 09 de julho  de 2020. 
 
 
 

ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO 
Presidente da Fundação Papa João XXIII 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII

CNPJ: 05.065.644.0001-81

TRAVESSA, QUATORZE DE ABRIL, Nº 1.127 - FATIMA BELEM - PA

 - 

REQUISIÇÃO DE MATERIAL E/OU SERVIÇOS - RMS  Nº

Folha: 1 de 1

ÓRGÃO

ITEM QUANT.ESPECIFICAÇÃO UNIDADE VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Órgão Unidade Função Sub-Função Programa
Projeto 

Atividade

Categoria 

Econômic

Grupo de 

Despesa

Modalidade 

de Aplicação

Elemento 

Despesa

2.01  GABINETE DO PREFEITO 31  FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII

Desdobra-

mento

UNIDADE

20122.01 31 08 244 0001 3 3 90 39 5100

Fonte

1001010007

Desdobramento: SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Projeto / Atividade : 2012 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL

19607 / 2020

Tarefa : 018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES AO ENFRENTAMENTO DO COVID-1

 415,000Unidade  45,00  18.675,00 408384 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m.

 550,000Unidade  45,00  24.750,00 408385 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m.

 1.546,280Unidade  160,00  247.404,80 408386 Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de 

peso até 300 kg.

 660,000und  250,00  165.000,00 408387 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m.

 250,000Unidade  500,00  125.000,00 408388 Remoções

 43,340Unidade  500,00  21.670,00 408389 Certidão de Óbito

 310,000Unidade  250,00  77.500,00 408390 Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido, 

obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da Saúde, 

para evitar aglomeração.

 415,000Unidade  45,00  18.675,00 408792 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 1 m a 1,30 m

 550,000Unidade  45,00  24.750,00 408793 Urna Mortuária Infantil com visor no tamanho 0,50 m a 0,90 m

 1.546,280Unid  160,00  247.404,80 408794 Urna Mortuária especial com visor tamanho 2,10 m com limite de 

peso até 300 kg

 660,000Unidade  250,00  165.000,00 408795 Urna Adulta com visor tamanho 1,40 m a 1,90 m

 250,000Unidade  500,00  125.000,00 408796 Remoções.

 43,340Unidade  500,00  21.670,00 408797 Certidão de Óbito.

 310,000Unidade  250,00  77.500,00 408798 Serviço de Van para o acompanhamento familiar reduzido, 

obedecendo Às recomendações da OMS e Ministério da Saúde, 

para evitar aglomeração

TOTAL

RECURSOS : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

 1.359.999,60

SETOR COMPRAS : 13-CENTRAL DE COMPRAS Processo :Pregão Nº 93 de 2020

JUSTIFICATIVA : Processo licitatório por meio de pregão eletrônico para contratação emergencial de empresa especializada para 

Prestação de Serviços Funerários, objetivando fortalecer os procedimentos de enfrentamento da Pandemia motivada 

pela COVID-19.

Interessado: DIRETORIA GERAL

Processo nº 2949/2020

             /          /                 

 

 BELEM-PA,23 de julho de 2020

(     )   INDEFERIDO(      )   DEFERIDO

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA

Autorizo a aquisição do(s)  Materiais/Serviços, 

qualificados acima.

Declaro, nos termos do art, 16, II da Lei 

Complementar nº 101, de 04/05/2000, que a 

despesa está compatível com a LOA, do 

presente exercício, com o PPA e LDO.








