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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 

Processo Administrativo nº 2018000187 
 

 

O Município de Conceição do Araguaia, Estado do Pará, tendo como interveniente 
a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, através de seu Secretário nomeado 
pelo Decreto Municipal nº007, de 05 de janeiro de 2017, no uso de suas atribuições legais, 

considerando o disposto na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, torna público 
para conhecimento dos interessados o CHAMAMENTO PÚBLICO, para fins de 

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
FUNERÁRIOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, nos termos e condições 

estabelecidas no presente instrumento de Chamamento, na Lei Federal nº 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993.  

 

1. DO OBJETIVO 
1.1. O presente edital de chamamento público objetiva PROMOVER A CONTRATAÇÃO 
POR MEIO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS FUNERÁRIOS (FORNECIMENTO DE URNAS, PREPARAÇÃO DE CORPO E 
TRANSLADO). 

 

1.1.1. A prestação de serviços funerários consistirá no atendimento aos usuários da 
política de assistência social municipal, relativa à concessão do Benefício Eventual Por 

Morte (auxílio funeral), conforme dispõe a Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 
1993. 

 

1.2. O presente instrumento de Credenciamento a ser firmado passará a vigorar, a partir 

da sua assinatura, por um período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, por 

igual período, observada a disponibilidade orçamentária e financeira, o interesse público 

e os princípios gerais da administração pública. 

 

1.3. A contratação dos credenciados será efetivada de acordo com as demandas do  Fundo 
Municipal de Assistência Social. 

 

1.4. Os serviços deverão ser prestados, conforme as especificações e quantitativos totais 
estimados constantes do quadro abaixo, para os quais serão pagos os valores unitários 
que foram tabelados, como segue: 

 

 

 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QTD. VALOR VALOR 

    UNITÁRIO TOTAL 

1. 
URNA MONTUARIA PADRÃO 
SIMPLES ADULTO UNID 50 R$  881,66   R$ 44.083,33 
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2. 

URNA MONTUARIA PADRÃO 

SIMPLES INFANTIL UNID 40 

R$ 

615,00

0 

 

R$ 24.600,00  

       

       

       

       

       

3.  UNID 50 R$ 148,33 R$  7.416,66  

 SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO       

        

          

           

         

4.  SV 50 R$ 195,00 R$  9.750,00  

 

 SERVIÇO DE MONTAGEM E 

SEPULTAMENTO       

        

        

        

          

5.  KM 20.000 R$ 1.48 R$  29.666,66  

 SERVIÇO DE TRASLADO       

        

         

        

          
 

2. DA DATA E DO LOCAL DE CREDENCIAMENTO  
2.1. Os interessados deverão apresentar a documentação relacionada no item 5 (cinco), 

deste Edital de Chamamento Público, a partir dos  dias 05 DE Fevereiro de 2018, 
Horários das 08:00 as 14:00 horário local, na Sala da Comissão Permanente de 

Licitações, instalada na Tv. Vereadora Virgolina Coelho, 1145, Setor são luiz II, 
Conceição do Araguaia, PA, CEP 68540-000.   

 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO  
3.1. Poderão participar do Credenciamento pessoas jurídicas, que se inscreverem e 

comprovarem estar habilitadas a prestar os serviços descritos, conforme requisitos 
exigidos neste instrumento de chamamento, concordando com os valores consignados 
no item 1.3. 

 

3.2. Não será admitida a participação: 

a) De consórcios ou grupos de firmas; 

b) De pessoa jurídica concordatária, em processo de recuperação judicial ou falimentar;  
c) De pessoa jurídica cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membro de 

conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio tenham vínculo 
laboral com o Município;  

d) De empresa declarada inidônea, vigente a penalidade imposta pela autoridade federal, 
estadual ou municipal, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93;  

e) De empresa suspensa do direito de licitar e contratar com Administração Pública nos 
termos da lei vigente; 

f) Empresas estrangeiras sem representação legal no país.  
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4. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS  
4.1. Todo cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade, 

devendo, para tanto, formalizar seu pedido até cinco dias úteis antes da data do 
credenciamento. 

 

4.2. Os interessados poderão impugnar os termos editalícios quanto às falhas ou 
irregularidades que o viciarem, até o segundo dia útil que anteceder a data do 
credenciamento. 

 

4.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração, o 
interessado que não o fizer no prazo estabelecido, hipótese em que tal comunicação não 
terá efeito de recurso. 

 

4.4. A impugnação feita tempestivamente pelo interessado não o impedirá de participar do 
credenciamento até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 

4.5. A impugnação a este ato convocatório deverá ser dirigida à Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, protocolada no horário das 08:00 às 13:00 horas no Protocolo 

Geral da Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia, sito na TV. Vereadora virgolina 
coelho n°1145 são luiz II, Conceição do Araguaia - PA, observando-se, obrigatoriamente, 
o seguinte:  

a) Estar redigida em petição escrita devidamente fundamentada e acompanhada da 

documentação pertinente, devidamente autenticada (ato constitutivo, estatuto ou 

instrumento social com seus termos aditivos ou instrumento social consolidado, 
devidamente registrado na Junta Comercial ou no cartório de pessoas jurídicas, conforme 

o caso), e instruída com o número deste Chamamento Público e do respectivo Processo 

Administrativo;  
b) Estar devidamente assinada pelo representante legal da pessoa jurídica interessada, com 

comprovação da aptidão do signatário que tem os poderes para tal, hipótese em que 
deverá ser anexado o instrumento procuratório, se for o caso. 

 

4.6. Não será admitida a impugnação do edital por intermédio de e-mail e/ou fax. 

 

4.7. Caso seja acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do 

certame. 

 

4.8. Os esclarecimentos complementares sobre o Edital e respectivos anexos poderão ser 

solicitados até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para o 
credenciamento, mediante provocação por escrito dos interessados, permanecendo a 
Comissão Permanente de Licitação à disposição para esclarecê-las e prestar informações 

das 08:00 às 13:00 horas na sala de licitações instalada à TV.  virgolina coelho n°1145 
são luiz II Conceição do Araguaia - PA. 

 

4.9. Os pedidos de esclarecimentos somente serão respondidos se forem considerados 

pertinentes, a exclusivo critério pela Comissão Permanente de Licitação – CPL. As 
respostas aos pedidos de esclarecimentos serão encaminhadas via e-mail para a licitante 
requerente e divulgadas na internet no site da Prefeitura Municipal de Conceição do 

Araguaia/PA , no seguinte endereço eletrônico:  
 

4.10. As eventuais dúvidas e demais informações poderão ser prestadas pela Comissão 
Permanente de Licitação, das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas. 
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4.11. A não solicitação de informações complementares por parte de alguma proponente 
implicará na tácita admissão de que as informações técnicas e jurídicas contidas neste 
Edital e no Processo foram consideradas suficientes para sua devida participação no 
certame.  

 

5. DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO  
5.1. A documentação deverá ser apresentada em envelope fechado e rubricado, contendo 

na parte externa/frente os seguintes dados:  
 

A COMISSÃO PERMAMENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO 
DO ARAGUAIA/TO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018000187  
CREDENCIAMENTO PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2018  
INTERESSADO: 
CNPJ:  
ENDEREÇO/TELEFONE: 

 

5.2. Os interessados no credenciamento deverão apresentar os documentos abaixo 

relacionados, em cópias autenticadas em cartório ou apresentadas em original para 

autenticação cópia por membro da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de 

Conceição do Araguaia-PA: 

 

5.2.1. Habilitação Jurídica: 
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;  
b) Ato constitutivo, estatuto ou instrumento social em vigor, acompanhados das alterações, 

devidamente registradas, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício e respectivas alterações contratuais;  

d) Documento de Identidade com foto e do CPF, dos proprietários e/ou sócios e/ou 
responsáveis legais da empresa, conforme Instrumento Social da empresa;  

e) Alvará sanitário, em vigência; 

f) Alvará de localização e funcionamento, em pleno vigor.  
 

5.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:  
a) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos 

Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. Conforme Portaria 
Conjunta PGFN/RFB nº 1.751, de 2 de outubro de 2014, ou outra equivalente na forma 
da Lei; 

 

b) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito 

Estadual; 

 

c) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito 
Municipal do domicílio ou sede da pessoa jurídica, ou outra equivalente na forma da Lei; 

 

d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
devidamente válida, emitida pela Caixa Econômica Federal, que comprove inexistência de 
débito perante o FGTS; 
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e) Comprovante de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ e/ou Prova 
de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);  

f) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo 

ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto licitado; 

 
g) Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida através do 
site www.tst.jus.br/certidão, de acordo com a Lei nº 12.440, de 07/07/2011, ou outra 
que tenha a mesma comprovação na forma da lei.  

 

5.2.3. Declarações:  
a) Declaração emitida pela empresa de que não possui em seu quadro de pessoal, 

empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

menor 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. 7º da Constituição 
Federal, conforme modelo (Anexo I); 

 

b) Declaração de plena aceitação dos valores apresentados neste edital e seus anexos, 
conforme modelo (Anexo II). 

 

c) Declaração sob as penalidades cabíveis, à inexistência de fatos impeditivos da 
habilitação, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento em 
contratar com a Administração Pública, conforme modelo sugestivo de declaração 
(Anexo III).  

 

6. DA ABERTURA E JULGAMENTO  
6.1. No dia e horário designado, a comissão Permanente de Licitação receberá o envelope 

contendo os documentos e verificará se a documentação atende ao exigido nos preceitos 
do presente Edital, lavrando a respectiva Ata de Julgamento. 

 

6.2. Aberto o envelope e constatado irregularidade na documentação apresentada, a 
empresa interessada restará imediatamente INABILITADA, o que impedirá o seu 
credenciamento. 

 

6.3. Estando regular a documentação será(ão) imediatamente declarada(s) habilitada(s) 
a(s) empresa(s), restando, portanto, aptas a serem CREDENCIADA(S). 

 

6.4. Em caso de aprovação da documentação e declarada habilitada a empresa interessada, 

o processo será encaminhado para análise jurídica e posteriormente para emissão de 
deferimento do credenciamento pela autoridade competente e posterior formalização do 
Termo de Credenciamento. 

 

6.5. Todas as certidões negativas exigidas deverão estar dentro de seus prazos de validade, 
sob pena de indeferimento do credenciamento.  

 

7. DA EFETIVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO  
7.1. Estarão credenciados a prestar os serviços descritos no item 1 (um), as empresas que 

apresentarem corretamente a documentação exigida no item 05 (cinco), dentro do prazo 
e nas condições estabelecidas, pelo que ficam vinculados aos termos do presente 
instrumento de Chamamento Público seus anexos e demais atos subsequentes. 
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7.2. Somente serão declaradas credenciadas as empresas que atendam todas as exigências 
deste Edital de Chamamento Público. 

 

7.3. As empresas consideradas Credenciadas a prestarem os serviços objeto desse 
Chamamento firmarão um Termo de Credenciamento com ao Fundo Municipal de 

Assistência Social e, a partir de então, se tornarão aptas para iniciar a execução dos 
serviços à comunidade, desde que previamente autorizado com a emissão da respectiva 
Ordem de Serviço.  

 

8. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
8.1. A execução do serviço será conforme necessidade, após emissão da Ordem de 

Serviço emitida pelo Fundo Municipal de Assistência Social. 

 

8.2. Os serviços serão prestados no estabelecimento do Credenciado, através de 
profissional do estabelecimento Credenciado, em local adequado para tal procedimento. 

 

8.3. É de responsabilidade exclusiva e integral do Credenciado a utilização de pessoal 
técnico e habilitado para execução do objeto contratado, bem como a quitação dos 
encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo 
empregatício, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos 
para o Município. 

 

8.4. A escolha do estabelecimento será feita pelo beneficiário, cabendo a Secretaria 

encaminhá-lo a funerária que estiver de plantão no dia do chamado ou a que estiver 
disponível no momento conforme lista de credenciados, como forma de melhor distribuir 
os serviços a serem executados, sem prejuízo ao beneficiário bem como ao Credenciado. 

 

8.5 Para a realização do atendimento, o Credenciado deverá receber do beneficiário a 

autorização de atendimento emitida pelo Fundo Municipal de Assistência Social, na qual 
constará o serviço e/ou procedimento a ser realizado. 

 

8.6. Os serviços funerais deverão compreender apenas os especificados na tabela constante 
do item 1.3 deste Edital;  

 

9. DA FORMA DE PAGAMENTO  
9.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente da 

Credenciada, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo 
imputável à mesma, e será efetuado em até 30 dias após o Atesto de Recebimento 
definitivo dos serviços. 

 

9.2. Após o término de cada período mensal, a Credenciada elaborará relatório contendo os 

quantitativos totais mensais de cada um dos tipos de serviços efetivamente realizados e 
comprovados através da juntada dos documentos do beneficiário e autorização para 

execução do serviço expedida pelo Fundo Municipal de Assistência Social. 

 

9.3. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota 
Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação. 

 

9.4. A Credenciada deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto 
fornecido, sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, 
o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência. 
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9.4.1. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela empresa Credenciada deverá conter, em local de 
fácil visualização, a indicação do Nº do Processo e Nº do Chamamento Público, a fim de 
se acelerar o trâmite da prestação do serviço e posterior liberação do documento fiscal 

para pagamento. 

 

9.4.2. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente 
da Administração, e deverá estar acompanhada da(s) Requisição(ões)/solicitação(ões) de 
compras emitida pelo respectivo Órgão Requisitante responsável pelo pedido, 
devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal. 

 

9.5. É condição de realização de pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura a 
prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com a Receita Federal e com a Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional. 

 

9.6. Nenhum pagamento será efetuado à empresa Credenciada enquanto pendente de 
liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade 

ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem 
que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.  

 

10. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:  
10.1. O Fundo Municipal de Assistência Social exercerá a mais ampla e completa 

fiscalização sobre a execução dos serviços, por meio do Gestor e Fiscal ora designado. 

 

10.2. Para a fiscalização do instrumento a ser firmado fica designado através de decreto ou 
portaria um Servidor do Fundo Municipal para fiscalização do respectivo contrato. 

 

10.3. Se constatada pela fiscalização o não atendimento das determinações quanto a 
regular execução dos serviços, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da 

solicitação, a Credenciante poderá ordenar a suspensão dos serviços, sem prejuízos das 
penalidades a que a empresa prestadora dos serviços esteja sujeita. 

 

10.3.1. Esta fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade do Credenciado, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos (art. 70, da 
Lei nº. 8.666/93), ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado os serviços prestados, 

subsistirá a responsabilidade da Credenciada pela solidez, qualidade e segurança destes 
serviços.  

 

11. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO CREDENCIAMENTO:  
11.1. O presente Credenciamento poderá ser revogado, em todo ou em parte, por razões 

de interesse do Fundo Municipal de Assistência Social, decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado. 

 

11.2. O credenciado poderá solicitar o seu descredenciamento a qualquer tempo, desde que 
observado o prazo de antecedência de 30 (trinta) dias, durante o qual deverá atender a 
eventual demanda existente. 

 

12 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

O prazo de vigência deste credenciamento será após a assinatura do contrato até xxxxxx 

de xxxxx de xxxxxx, podendo ser prorrogado, por interesse do CREDENCIANTE e 
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anuência do(a) CREDENCIADO(A), na forma do art. 57 da Lei nº 8.666/93, por iguais e 

sucessivos períodos, até o limite de sessenta meses. 

 

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à 

vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 

 

I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas 

estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se 

houver interesse da Administração e desde que isso tenha sido previsto no 

ato convocatório; 

 

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que 

poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com 

vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 

administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 

9.648, de 27/05/98) 
 

 
13 - DAS SANÇÕES: 

 

13.1- Às pessoas jurídicas e físicas credenciada neste processo serão aplicadas às 

sanções previstas na Lei nº. 8.666/93, garantida a defesa prévia, nas seguintes situações, 

dentre outras: 

13.1.1 - Pela recusa injustificada para a prestação dos serviços solicitados no 

contrato, nos prazos solicitados no contrato, será aplicada multa na razão de 10% (dez 

por cento) calculado sobre o valor total do contrato, até 05 (cinco) dias consecutivos. 

13.1.2 - Pelo atraso ou demora injustificados para a prestação dos serviços 

ofertados, além dos prazos estipulados no contrato, aplicação de multa na razão de 0,33 

(zero vírgula trinta e três por cento), por dia, de atraso ou de demora, calculado sobre o 

valor total do contrato, até 02 (dois) dias consecutivos de atraso ou de demora. 

13.1.3 - Pela prestação do serviço em desacordo com o solicitado ou problemas 

na emissão da Nota Fiscal, aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), 

sobre o valor total da proposta, por infração, com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 

para a efetiva substituição dos produtos. 

13.2 - Nos termos do art. 7° da Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, o credenciado, sem 

prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 

(sessenta) meses, impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e 

descredenciada do Registro Cadastral de prestadores de serviços do Fundo/Prefeitura 

Municipal, nos casos de: 

a) Apresentação de documentação falsa; 

b) Retardamento na prestação dos serviços; Pelo atraso na execução dos serviços, em 

relação ao prazo proposto e aceito.                                                    

c) Não manutenção do valor do contrato escrito, após a homologação; 

d) Comportamento inidôneo; Considera-se comportamento inidôneo atos como os 

descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93. 

e) Fraude na execução do contrato; 

f) Falha na execução do contrato. 

13.3 A Inexecução total ou parcial do contrato poderá a Administração, aplicar 

as sanções previstas nos artigos 86 e 87 da lei nº 8.666/93: 

 

I. Pelo 

atraso injustificado, multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor da 

obrigação, a juízo da Administração; 
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II. Pela 

inexecução total ou parcial, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, 

aplicar as seguintes sanções: 

 

a. ADVERTENCIA por escrito; 

 

b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação ou ao valor da parte 

contratual não cumprida a juízo da Administração; 

 

c. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 

com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

13.4 A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da 

fatura a que mesma fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber da Prefeitura Municipal/Fundo 

Municipal, ser-lhe-á concedido o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados de sua intimação, 

para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, 

poderá a Administração proceder à cobrança judicial da multa. 

 

13.5 As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos 

eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração, 

podendo ser aplicada as sanções civis ou penais cabíveis. 

 

13.6 Aplicações das multas independerão de qualquer interpelação judicial, sendo exigível 

desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa, após instauração de 

Processo Administrativo com ampla defesa.  
 

14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
14.1. As despesas decorrentes do credenciamento correrão à conta dos recursos previstos 

na dotação orçamentária:  
Ação: Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social. 

Dotação: 13.1313.08.122.0037.2009 

Elemento de Despesa: 3.3.90.30/39 Fonte 1119  
 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
15.1. O descumprimento das condições do presente chamamento público ou do termo de 

credenciamento que será formalizado, a execução irregular ou insatisfatória dos serviços, 
a não manutenção da regularidade fiscal durante a vigência do credenciamento, será 
motivo para o descredenciamento e consequente aplicação rescisão contratual. 

 

15.2. Faz parte integrante deste edital, a minuta do Termo de Credenciamento (Anexo IV), 
onde se encontram definidas as obrigações correlatas. 

 

15.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Conceição do Araguaia, Estado do Pará, para dirimir 
as dúvidas e os casos omissos. 
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Conceição do Araguaia/PA, aos 23 dias do mês de Janeiro de 2018. 
 
 

 

 

 

 

Heloisa Mendes Sousa Francisco 

Presidente da Comissão de Licitações  

  

 

 

 

 

Nubia Aparecida Neiva Oliveira Martins 

Secretário Municipal de  Assistência Social, habitação e trabalho 

Decreto Nº 007/2017 
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ANEXO II 
MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INC. V DA LEI Nº 8.666/93 

E ART. 7º, INC. XXXIII DA CF.  
 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018000187  
            Objetivo: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS FUNERÁRIOS A PESSOAS CARENTES. 
 

 

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____ 

Inscrição Estadual nº _____, com sede na ________________________, por intermédio do 

seu representante legal o(a) Sr(a)___________________________, portador(a) do 

Documento de Identidade – RG nº _________SSP_____ e do CPF nº 

_______________________, 

 

DECLARA, para fins de participação do CREDENCIAMENTO no 

Chamamento Público Nº 001/2018, para prestação de serviços funerários, 

conforme o disposto no inciso V, do Art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei 

Federal nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em horário 

noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, e ainda que, não 

emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

14 (quatorze) anos, conforme determina a Constituição Federal. 
 
 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 
 
 
 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2018. 
 
 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa  

e Assinatura do Representante Legal  

 

Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel 

timbrado da empresa licitante. 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

DE ACEITAÇÃO DO PREÇO APRESENTADO  
 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018000187  

          Objetivo: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS FUNERÁRIOS A PESSOAS CARENTES. 

 
 
 
 

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____ 

Inscrição Estadual nº _____, com sede na ________________________, por intermédio do 

seu representante legal o(a) Sr(a)___________________________, portador(a) do 

Documento de Identidade – RG nº _________SSP_____ e do CPF nº 

_______________________, 

 

DECLARA, para fins de participação do CREDENCIAMENTO no 

Chamamento Público Nº 001/2018, para prestação de serviços funerários, que 

CONCORDA plenamente em executar os Serviços Funerários pelos preços 

apresentados pelo Município de Conceição do Araguaia, constantes na tabela 

apresentada no item 1.3 do Edital deste Chamamento Público de nº 001/2018. 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2018. 
 
 
 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA  
Nome, Função na Empresa 

e Assinatura do Representante Legal  
 
 

 

Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel 
timbrado da empresa licitante. 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO  
DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA OU 

INIDONEIDADE PARA LICITAR  
 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018000187  

            Objetivo: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS FUNERÁRIOS A PESSOAS CARENTES. 
 

 

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o 

nº_________________ Inscrição Estadual nº _______________________, com sede na  
________________________, por intermédio do seu representante legal o(a) 

Sr(a)___________________________, portador(a) do Documento de Identidade Registro 

Geral nº  
_________SSP _____ e do CPF nº _______________________, residente e domiciliado na 

__________________, Cidade-UF, 

 

DECLARA para fins de participação do CREDENCIAMENTO no 

Chamamento Público Nº 001/2018, para prestação de serviços funerários, não 

existirem fatos supervenientes ao cadastramento/habilitação no SICAF 

impeditivos do direito de licitar; bem como não ter recebido Suspensão 

Temporária ou Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia ou de qualquer Órgão ou Entidade 

da Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional, em âmbito Federal, 

Estadual, Distrito Federal ou Municipal, assumindo ainda, a obrigação de declarar 

qualquer ocorrência posterior a esta declaração, pelo prazo de vigência desta 

licitação e do instrumento dela proveniente, bem como a obrigação de manter as 

respectivas condições de cadastramento/habilitação durante o mesmo período. 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2018. 
 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa  

e Assinatura do Representante Legal  
 
 

 

Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em 

papel timbrado da empresa licitante. 
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ANEXO V  
MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO  

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2018 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2018000187   

 
 
 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS QUE ENTRE SI  
CELEBRAM O A FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS DE 
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA E 
______________________________. 

 
 

 

O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, ESTADO

 DO PARÁ, por intermédio do  Fundo 

Municipal de assistência social de Conceição do Araguaia - PA, pessoa jurídica de 

direito público interno, com sede e foro na cidade de Conceição do Araguaia, Estado do 

Pará, av. 07 de setembro, s/n,centro CEP 68.540-000,  Conceição do Araguaia - PA, inscrita 

no CNPJ/MF sob nº 13.497.073.0001-52, doravante denominada CONTRATANTE, neste 

ato representado pelo Sra. Secretaria  Núbia Aparecida Neiva Oliveira Martins, 

brasileira, Casada, CPF 037.291.986-37 e RG 1.753.773 SSP/MG, residente na Rua 

Inocêncio Costa, Nº 2024 – Setor Universitário - Conceição do Araguaia - PA, neste ato 

denominada CREDENCIANTE; e de outro lado, ___________________________, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº __________________, com sede a 

Rua ________________, nº ___, na cidade de ____________________, Estado de 

____________, neste ato representada por ___________________________, doravante 

denominada simplesmente CREDENCIADA, 

 

Em conformidade com o Edital de Chamamento Público nº 001/2018, as partes 

acima identificadas, tem entre si justo e acertado o presente Instrumento de 

Credenciamento para Prestação de Serviços Funerários, que se regerá pelas 

cláusulas e condições a seguir estabelecidas.  
 

CLAUSULA PRIMEIRA:  O presente instrumento tem por objeto a PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS FUNERÁRIOS em atendimento ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL – FMAS, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA. 
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CLAUSULA SEGUNDA: conforme especificado seguintes condições: 

a) A Credenciada ficará responsável por no ato da execução do objeto exigir do responsável 

cópia da Certidão de óbito, RG, CPF e Comprovante de residência do falecido e 

apresentar cópia do RG e telefone para contato do responsável;  
b) Cumprir a legislação sanitária vigente, no que tange às boas práticas do transporte, 

responsabilizando-se em executá-lo em esquife padrão, de maneira mais adequada e 

segura.  
c) A Credenciada deverá ter seu quadro de funcionários devidamente treinados com 

conhecimentos básicos dos serviços a serem utilizados e condutas rigorosas de higiene 

durante todo o processo de sua execução;  
d) A  Credenciada  deverá  manter  todos  seus  funcionários  devidamente  identificados  e   

uniformizados adequados a sua função e com equipamentos de proteção individual e 

controle de qualidade, segundo determina a medicina e segurança do trabalho;  
c) Juntar a Nota Fiscal a correspondente Ordem de Serviço ou Autorização de Fornecimento 

a cada serviço solicitado;  
e) Manter, durante toda a execução da prestação do serviço, em compatibilidade com as 

obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

Edital do Chamamento Público nº 001/2018 (art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/93);  
f) Cumprir a execução do serviço, da forma como a Fundo Municipal de Assistência Social 

exige e descreve no Edital do Chamamento Público nº 001/2018;  
g) Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, 

trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução 

do serviço;  
h) Assumir por sua exclusiva conta quaisquer indenizações por danos e/ou prejuízos por ela 

ou seus prepostos causados ao Fundo Municipal de Assistência Social ou a terceiros, em 

decorrência da execução do serviço, reservando-se no direito de descontar quaisquer 

créditos da Credenciada, a importância necessária ao ressarcimento de tais danos e/ou 

prejuízos.  
i) Não transferir a outrem as obrigações assumidas;  
j) Só fornecer o produto e/ou serviço, mediante a apresentação de autorização, que deverá 

ser entregue pelo respectivo usuário após a confirmação da Secretaria Municipal do 

Trabalho e  
da Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social da concessão do benefício;  

k)Deverá atender aos pedidos dos serviços, conforme a abrangência definida no Edital do  
Chamamento Público nº 001/2018, imediatamente quando forem solicitados, inclusive 

aos sábados, domingos e feriados, 24 (vinte e quatro) horas por dia;  
l) Zelar pela boa e eficiente execução do serviço;  
m) Dispor de frota de veículos adequados e compatíveis à execução dos serviços;  
n) Através de profissionais da empresa credenciada, em local adequado para tal 

procedimento, podendo o referido local ser de propriedade da empresa credenciada ou 

locado pela mesma, sendo vedada a prestação dos serviços em dependências ou setores 

do Município;  
o) Utilizar pessoal técnico e habilitado para execução do objeto contratado;  
p) Afixar aviso, em local visível, de sua condição de entidade integrante do aludido 

credenciamento, e da gratuidade dos serviços prestados nessa condição;  

q) Prezar pela máxima eficiência quando da realização dos serviços, atendendo aos usuários 

com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, mantendo-se sempre a 

qualidade na prestação dos serviços;  
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r) Permitir e facilitar a fiscalização, a inspeção dos serviços a qualquer hora, devendo 

prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados pelo (a) Servidor (a) designada 

pela gestora da pasta. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: É vedado à Credenciada:  
a) A manutenção de pessoas, funcionários ou prepostos nos hospitais públicos ou nas 

proximidades destes com o fim de oferecer seus serviços;  
b) Paralisar os serviços objeto do Credenciamento, sem aviso prévio e dentro do prazo pé   

estabelecido pela Fundo Municipal de Assistência Social de licitação;  
c) A majoração do preço dos serviços sem expressa autorização  do Fundo Municipal de 

Assistência Social;  
d) Cobrar do beneficiário os valores extras pertinentes aos serviços objeto do 

Credenciamento. 

 

CLAUSULA TERCEIRA: A Fundo Municipal de Assistência Social obriga-se a:  
a) publicar o resumo deste instrumento na imprensa oficial, conforme a Lei federal 

8.666/93;  
b) transmitir às empresas Credenciadas as informações necessárias à prestação do serviço;  
c) designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do serviço 

prestado objeto do presente instrumento, com competência para atestar o efetivo serviço 

bem como anotar, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicar às empresas 

Credenciadas as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;  
d) efetuar, nos prazos previstos, o pagamento devido às empresas Credenciadas oriundos 

do serviço prestado;  
e) verificar e aceitar as faturas emitidas pelas empresas Credenciadas, recusando-as 

quando inexatas e/ou incorretas, ficando, neste caso, suspenso o prazo para pagamento, 

o qual somente começará a fluir após a apresentação da nova fatura, devidamente 

retificada, ou da Nota de Correção, não sendo considerado esse intervalo de tempo para 

efeito de atualização do valor contratual. 

 

CLAUSULA QUARTA: O pagamento será efetuado conforme as condições estabelecidas no 

Edital do Chamamento Público nº 001/2018. 

 

CLÁUSULA QUINTA: O presente instrumento passa a vigorar, a partir da sua assinatura, 

por um período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, por igual período, 

observada a disponibilidade orçamentária e financeira, o interesse público e os princípios 

gerais da administração pública. 

 

CLÁUSULA SEXTA: As despesas decorrentes do presente instrumento correrão à conta das 

seguintes dotações orçamentárias afetas à secretaria solicitante. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: O ISSQN oriundo da prestação de serviços, quando devido à 

municipalidade, será cobrado por ocasião do pagamento à CREDENCIADA. 

 

CLÁUSULA OITAVA: O presente instrumento poderá ser rescindido de pleno direito por 

qualquer dos casos elencados no artigo 78 da Lei nº 8.666/93, em especial:  
a) pelo descumprimento ou cumprimento irregular, ou parcial de qualquer cláusula 

obrigacional;  
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b) Em caso de atraso injustificado no início da execução dos serviços;  
c) Pela paralisação sem justa causa ou anuência da CREDENCIANTE na execução dos 

serviços;  
d) Pelo desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;  
e) No cometimento reiterado da falta na sua execução, anotadas na forma do parágrafo 1º 

do art. 67 da Lei nº 8.666/93;  
f) Pela decretação de falência ou instauração de insolvência civil da CREDENCIADA;  
g) Da dissolução da sociedade ou falência da CREDENCIADA;  
h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do instrumento;  
i) razão de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e 

determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa, ou seja, o Sr. Prefeito, 

exaradas no competente processo administrativo;  
j) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovados, impeditivos 

da execução do instrumento.  

 

CLÁUSULA NONA: Rescindindo este instrumento por culpa exclusiva da CREDENCIADA, 

sofrerá esta, além das consequências previstas no mesmo, mais as previstas em Lei ou 

regulamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: A CREDENCIADA não poderá cobrar dos familiares ou responsáveis 

pelo falecido, qualquer complementação aos valores pagos pelos serviços prestados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A CREDENCIADA está autorizada a realizar os serviços 

constantes na tabela do item 1.3 do Edital do Chamamento Público nº 001/2018, objeto 

do presente instrumento, tendo concordado com os valores propostos pelo município, 

sendo que a prestação dos serviços será estabelecida através da Ordem de Serviços 

detalhada expedida pelo Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A comunicação entre as partes deverá ser sempre 

formalizada. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O valor dos serviços não sofrerá reajuste pelo período de 

vigência deste instrumento, ficando, portanto vedado o pagamento de qualquer 

sobretaxa com relação aos valores ou do comprometimento a terceiros da atribuição de 

proceder ao credenciamento e/ou intermediação do pagamento dos serviços prestado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O Edital de Chamamento Público nº 001/2018 e seus 

demais anexos é parte integrante deste Instrumento, independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: As partes elegem o Foro da Comarca de Conceição do 

Araguaia - PA, para dirimir quaisquer dúvidas emergentes do presente instrumento. 
 
 
 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 

(quatros) vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.  
 
 
 

 



 
 

 
 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II. 

CEP: 68.540-000 Conceição do Araguaia-PA 

 

 

 

Conceição do Araguaia - PA, ______ de ______de 2018 
 
 
 
 
 

 

Nubia Aparecida Neiva Oliveira 

Martins 

Decreto Municipal nº 007/2017 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Secretário Municipal de Empresa Credenciada 

Assistência social, habitação e 

trabalho  
 
 
 

 

Testemunhas: 

 

_________________________________________________________________

__________________  
Nome  CPF: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II. 

CEP: 68.540-000 Conceição do Araguaia-PA 

 

 

 

 

 

 

RECIBO DE ENTREGA  

 

CHAMAMENTO N° 001/2018 

 

Recebi(emos) do Fundo Municipal de Assistência social do Município de 

Conceição do Araguaia o edital de CHAMAMENTO,  expedido dia 23 de Janeiro de 2018 

contendo a especificação inerente ao objeto da mesma, para ser devolvida a unidade 

administrativa referida de 05 de Fevereiro de 2018 devidamente preenchida com a devida 

documentação. 

Estamos cientes que o não comparecimento na data e local do certame, 

configurará o meu manifesto desinteresse. 

 

Declaro(amos) que estou(amos) ciente(s) dos critérios de julgamento bem 

como de todos os meus direitos e deveres como credenciado. 

 

 

 

................................................... , ........... de .............................. de ..................... 

 

 

 

 

Assinatura do Interessado 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

      

 

                                                                                                                       Carimbo 

CNPJ 

 

 

Interessado:  

Endereço: 

CPF/CNPJ(MF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II. 

CEP: 68.540-000 Conceição do Araguaia-PA 
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