Governo do Estado de Roraima
“Amazônia: patrimônio dos brasileiros”

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2020
Regido pela Lei Federal nº 8.666/93
Objeto:

Credenciamento para contratação de empresa especializada para prestação de
serviços funerários com fornecimento de urnas mortuárias em caráter
emergencial para atender óbitos decorrentes do novo coronavírus (COVID-19).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE CREDENCIAMENTO
Data: A partir do dia 30/06/2020
Horário: das 07h30min às 13h30min (horário local)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/RR, localizada na Av.
Local:
Nossa Senhora da Consolata, 472 – Centro, CEP: 69.301-011, Boa Vista-RR.

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2020
PREÂMBULO
O Governo do Estado de Roraima, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, pelos
DECRETOS Nº 1625–P DE 30 AGOSTO DE 2019, DECRETO Nº 51-P DE 11 DE JANEIRO
DE 2019, DECRETO Nº 208-P DE 1º DE FEVEREIRO DE 2019, DECRETO Nº 1677-P DE 09
DE SETEMBRO DE 2019 E DECRETO 2221-P DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019, torna público
que realizará o Credenciamento para contratação de empresa especializada para
prestação de serviços funerários com fornecimento de urnas mortuárias em caráter
emergencial para atender óbitos decorrentes do novo coronavírus (COVID-19), com
fundamento na Lei nº 755, de 28 de dezembro de 2009; Lei nº 1.056, de 24 de maio de 2016;
Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1932; IN DREI Nº 17, de 05 de dezembro de 2013; IN
DREI Nº 44, de 07 de março de 2018, e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993. Este procedimento autorizado por meio do Processo nº 23101.02190/20-57 SETRABES, será regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações e pelas condições
constantes neste Edital.
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1.

DO OBJETO

1.1.O objeto deste Edital é o Credenciamento para contratação de empresa especializada
para prestação de serviços funerários com fornecimento de urnas mortuárias em caráter
emergencial para atender óbitos decorrentes do novo coronavírus (COVID-19), conforme
informações constantes do Termo de Referência (Anexo VI) deste edital.
2.

DA OBTENÇÃO DO EDITAL

2.1. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos, gratuitamente, junto à localizada na Av. Nossa
Senhora da Consolata, 472 – Centro, CEP: 69.301-011, Boa Vista-RR, de segunda a sexta
feira, no horário de 07h30min às 13h30min (horário local), devendo os interessados
comparecerem munidos de CD-ROM ou PEN-DRIVE para que seja copiado o arquivo referente
ao Edital e seus anexos, sem qualquer ônus. Sendo-lhe vedada qualquer alegação posterior de
insuficiência de informações.
3.

DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO

3.1. A documentação de Credenciamento será recebida pela Comissão Permanente de
Licitação CPL/RR, obedecendo os prazos legais definidos neste Edital de Credenciamento, de
segunda a sexta-feira no horário das 07h30min às 13h30min, localizada na Av. Nossa Senhora
da Consolata, nº 472 - Centro, Boa Vista – RR - CEP: 69.301-011.
3.2. O Credenciamento será aberto, ou seja, a qualquer tempo poderá apresentar e entregar da
documentação para Credenciamento, enquanto perdurar o estado de calamidade pública em
todo o território do Estado de Roraima para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia
causada pelo novo coronavírus (COVID-19), conforme decreto estadual nº 28.635-E, de 22 de
março de 2020.
3.3. A documentação deverá ser entregue a partir da data a ser definida neste edital.
4.

DO CERTAME DE CREDENCIAMENTO

4.1 A Secretaria de Estado do Trabalho e Bem Estar-Social – SETRABES, será o órgão gestor
do Credenciamento e a responsável pelo deferimento ou indeferimento do Credenciamento dos
interessados, de acordo com as exigências constantes no Termo de Referência (Anexo VI)
deste edital.
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5.

DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO

5.1 A vigência do Credenciamento será em consonância com o decreto estadual nº 28.635-E,
de 22 de março de 2020, que declara estado de calamidade pública em todo o território do
Estado de Roraima para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo
Coronavírus (COVID-19), desde a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado –
DOE, perdurando seus efeitos enquanto houver interesse da Administração Pública.
6.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO

6.1. O Credenciamento obedecerá aos princípios da isonomia, da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
economicidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e da
celeridade.
7.

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7.1 Poderá apresentar proposta de Credenciamento toda e qualquer empresa
especializada para prestação de serviços funerários com fornecimento de urnas
mortuárias, que apresente a seguinte documentação:
7.1.1 Habilitação Jurídica:
7.1.1.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
7.1.1.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;
7.1.1.3 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
7.1.1.4 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou
da respectiva consolidação.
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7.1.2 Regularidade Fiscal:
7.1.2.1 Prova de regularidade com a fazenda estadual do domicílio ou da sede;
7.1.2.2 Prova de regularidade com a fazenda municipal do domicílio ou da sede;
7.1.2.3 Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através da apresentação da
certidão relativa aos tributos federais e à dívida ativa da união;
7.1.2.4 Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal,
conforme alínea "a" do artigo 27 da Lei nº. 8.036/90, devidamente atualizado;
7.1.2.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme Lei nº. 12.440/11,
devidamente atualizada;
7.1.2.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43.
7.1.3 Qualificação Econômico Financeira
7.1.3.1 Apresentar Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica há menos de 60 (sessenta) dias da data para a
apresentação da documentação, exceto quando dela constar o prazo de validade.
7.1.3.2 Apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais
de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;
7.1.3.3 Para fins de qualificação econômico-financeira, a comprovação da boa situação
financeira da CREDENDIADA será aferida mediante obtenção de índices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das
fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = ---------------------------------------------------------------------Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
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Ativo Total
SG = ------------------------------------------------------------------Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
LC = ----------------------------------Passivo Circulante
7.1.3.4 O Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil referente ao último exercício
social, comprovando índices de Liquidez Geral – LG, Liquidez Corrente – LC, e
Solvência Geral – SG superiores a 1 (um);
7.1.3.5 Comprovação do Capital Mínimo ou o Valor do Patrimônio Líquido igual a 5%
(cinco por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita
relativamente à data de apresentação da proposta, por meio da apresentação do
Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social,
apresentados na forma da Lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais
de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;
7.1.3.6 As empresas recém-construídas que não completaram um exercício financeiro
deverão apresentar um Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil de abertura,
assinados por profissional habilitado.
7.1.4 Qualificação Técnica:
7.1.4.1 Apresentar ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, declarando que o licitante já forneceu ou está
fornecendo o objeto deste edital, compatível em qualidade, quantidade e prazos
estabelecidos;
7.1.4.2 Apresentar ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO emitido pelo Órgão competente,
constando a atividade compatível com o objeto, devidamente acompanhado do
comprovante de pagamentos do exercício vigente;
7.1.4.3 Declaração de que não emprega menor de 18 anos (Anexo II) deste edital;
7.1.4.4 Declaração de Aceitação do Preço (Anexo IV) deste edital;
7.1.4.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
(Anexo V) deste edital.
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7.1.4.6 Modelo de Requerimento de Credenciamento (Anexo I) deste edital.
8.

DOS IMPEDIMENTOS AO CREDENCIAMENTO

8.1 A empresa que não apresentar a documentação exigida no item 7 deste edital, fica
IMPEDIDA ao Credenciamento.
9.

DA SELEÇÃO

9.1. A seleção será feita por meio da entrega da documentação conforme item 7, deste edital.
9.2. A seleção será feita através de uma Comissão de Seleção e Avaliação, indicada pela
Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social – SETRABES, e nomeada por meio
de Portaria, que avaliará as documentações das empresas a serem credenciadas.
9.3. A Comissão de Seleção e Avaliação será integrada por servidores com conhecimentos na
área, os quais serão indicados pela Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social SETRABES.
10. DAS FASES DO CREDENCIAMENTO
10.1 O presente CREDENCIAMENTO é composto de 03 (três) fases:
1ª Fase – Do Recebimento da Documentação de Habilitação e Conferência:
Será de responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação CPL/RR, o recebimento,
a abertura do envelope e conferência da documentação e horário estabelecidos no item 3,
deste edital;
2ª Fase – Da Análise Técnica da Documentação de Habilitação e Seleção:
Será de inteira responsabilidade da Comissão de Seleção e Avaliação/SETRABES,
instituída pela Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social, que analisará a
Documentação de Habilitação de deferimento ou indeferimento do Credenciamento dos
interessados, de acordo com as exigências constantes neste edital;
3ª Fase – Apresentação do Relatório da Comissão de Seleção e Avaliação da SETRABES:
Será de competência da Comissão de Seleção e Avaliação, apresentar Relatório dos
Habilitados à Comissão Permanente de Licitação CPL/RR, para divulgação dos resultados
e posterior publicação no Diário Oficial do Estado-DOE e jornal de grande circulação.
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11. DA FORMA DE CONTRATAÇÃO
11.1 Todas as empresas habilitadas, serão credenciadas e poderão ser convocadas para
contratação conforme a demanda, sendo que a habilitação e credenciamento não gera vínculo
contratual ou obrigatoriedade de contratação.
11.2 A CREDENCIADA convocada deverá comparecer para celebrar o Contrato no prazo
máximo de cinco dias úteis, contados do recebimento da comunicação.
11.3 A ausência de assinatura do Contrato pela CREDENCIADA poderá ser entendida como
recusa injustificada, que ensejará seu descredenciamento.
11.4 A(s) CREDENCIADA(S) receberá(ão) a(s) demanda(s) da(s) prestação(ões) de serviço(s)
obedecendo a ordem preestabelecida no art. 1º da Lei nº 422 de 11/03/2004.
11.5 A(s) CREDENCIADA(S) posteriormente, passará(ão) a receber a(s) demanda(s) da(s)
prestação(ões) de serviço(s) na ordem do disposto no item 11.4 deste edital.
11.6 A(s) demanda(s) da(s) prestação(ões) de serviço(s) partirá(ão) da Secretaria de Estado do
Trabalho e Bem-Estar Social – SETRABES, por meio do Departamento de Proteção Social
Básica - DPSB, deverão ser executados de imediato após a solicitação, devendo ser
acompanhado do ateste de vulnerabilidade social emitido pelo assistente social, seja na capital
ou para atendimento que por ventura advirem dos demais municípios do Estado de Roraima.
11.7 O(s) atendimento(s) demandado(s) pela Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar
Social – SETRABES, por meio do Departamento de Proteção Social Básica – DPSB,
deverá(ão) ser executado(s) independentemente do local do(s) óbito(s), seja(m) em unidade(s)
hospitalar(es) pública(s) ou privada(s), residencial(is) ou via(s) pública(s).
11.8 A(s) demanda(s) da(s) prestação(ões) de serviço(s) será(ão) contínua(s), sequencial, até o
fim da lista de plantão diário, quando o ciclo será reiniciado.
11.9 Para celeridade da(s) prestação(ões) de serviço(s), poderá ser feito ajustes na lista de
plantão diário com anuência de todas as CREDENCIADAS.
12. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
12.1 As empresas interessadas deverão apresentar em envelope lacrado e identificado com a
inscrição externa conforme modelo abaixo a documentação exigida descrita no item 7, com a
solicitação de credenciamento, a ser protocolado junto à Comissão Permanente de Licitação –
CPL/RR, conforme subitem 3.1 deste edital.
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AO
GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA – RR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/RR
CREDENCIAMENTO Nº 002/2020
NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:
CNPJ:
ENDEREÇO/TELEFONE:
12.2 Em nenhuma hipótese será admitida a apresentação de protocolos, em substituição
aos documentos solicitados;
12.3 Informar o Nome do Banco, Agência, número da Conta Corrente, para efetivação do
pagamento;
12.4 Os documentos de habilitação devem ser entregues em uma via, em cópias autenticadas.
Serão admitidas cópias simples dos documentos, desde que os originais sejam apresentados,
no mesmo momento, para conferência da originalidade;
12.5 O interessado no Credenciamento poderá encaminhar a documentação exigida por meio
de SEDEX, serviço similar ou correspondência registrada, desde que seja recepcionada na
Comissão Permanente de Licitação – CPL/RR, assumindo a proponente os riscos por eventuais
atrasos no transporte e entrega da documentação;
12.6 As declarações e proposta devem estar preenchidas e assinadas por representante legal e
a representação será comprovada pela entrega de documento, que devem constar do envelope,
conforme a seguir:
12.6.1. Em se tratando de administrador, o Estatuto Social em vigor e o documento que
comprova a eleição ou designação e os poderes do administrador, no qual deverão estar
expressas suas aptidões para exercer direitos e assumir obrigações em nome do proponente;
12.6.2. Em se tratando de procurador, a procuração, outorgada por instrumento legal
competente, no qual deverão estar expressos os poderes concedidos ao procurador para
exercer direitos e assumir obrigações, prestar esclarecimentos e praticar todos os atos
pertinentes a este Credenciamento;
12.7 A ausência de qualquer dos documentos exigidos no Termo de Referência para
habilitação, bem como a presença de documentos incompletos, incorretos, em desacordo com
o mesmo, com rasuras, entrelinhas ou com a validade expirada, acarretará na inabilitação do
proponente;
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12.8 Após o recebimento, caso tenha sido entregue pessoalmente à Comissão Permanente de
Licitação – CPL/RR, o envelope poderá ser aberto na presença dos representantes dos
proponentes, para o caso de conferência de cópia com o original;
12.9 Os documentos deverão estar regulares quanto aos prazos de validade neles previstos;
12.10 Os documentos entregues pelas proponentes interessadas para fins de habilitação
devem ter todas as suas páginas juntadas ao processo administrativo, numeradas e rubricadas;

12.11Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e terem
sido consularizados, notarizados e, se for o caso, registrados no Cartório de Títulos e
Documentos;
12.12 Considerar-se-á habilitado o interessado cujos documentos tenham atendido às
exigências contidas neste edital;
13. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
13.1Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o Edital de
Credenciamento, conforme dispõe o Art. 41 §1º da Lei 8.666/93;
13.2 Caberá à Comissão Permanente de Licitação – CPL/RR, decidir sobre eventual petição, no
prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de protocolização do requerimento no protocolo
geral da CPL, respeitando a ampla defesa e contraditório;
13.3 Acolhida a impugnação ao ato convocatório, será designada nova data para a retificação
desse procedimento.
14. DA CESSÃO DO CONTRATO
14.1. É proibido CONTRATADA, ceder ou transferir total ou parcialmente a terceiro os
serviços objeto deste edital.
14.2 Operações de reorganização empresarial, tais como fusão, cisão e incorporação, ocorridas
durante a vigência do Contrato, deverão ser comunicadas e, na hipótese de restar
caracterizada a frustração das regras e princípios disciplinares das licitações e contratos
administrativos ocorrerá a rescisão do Contrato.
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15. DA SUBCONTRATAÇÃO
15.1 É vedado a CONTRATADA, subcontratar os serviços/aquisição do objeto deste edital,
sem prévio consentimento por escrito da Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social
– SETRABES.

16. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
16.1 O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado por igual período,
em consonância com o decreto estadual nº 28.635-E, de 22 de março de 2020, que declara
estado de calamidade pública em todo o território do Estado de Roraima para fins de prevenção
e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19, contados a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado na forma do inciso II, do artigo 57, Lei nº 8.666/93,
conforme interesse e/ou necessidade da CONTRATANTE. A sua eficácia legal dar-se-á após a
publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado.

17. DO DESCREDENCIAMENTO
17.1 O Credenciado ou Administração poderão denunciar o Credenciamento, caso seja
constatada qualquer irregularidade na observância e cumprimento das normas fixadas neste
edital e na Legislação pertinente sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa;
17.2 O Credenciado bem como a Administração que desejar solicitar o descredenciamento
deverá fazê-lo mediante aviso escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

18. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
18.1 Não será credenciada, para efeito deste edital, a empresa que deixar de apresentar a
documentação solicitada ou apresentá-la com vícios, defeitos ou contrariando qualquer
exigência contida neste instrumento.
18.2 Das decisões proferidas, cabem recursos, nos termos, alínea “a”, inciso I, art.109 da Lei
8.666/93.
18.3 Os recursos serão interpostos no prazo de cinco dias úteis a contar da intimação do ato ou
da lavratura da ata, nos casos elencados nas alíneas de “a” a “f”, do inciso I, do art.109 da Lei
8.666/93. Em petição escrita dirigida à autoridade competente do ANUNCIANTE, por intermédio
da Comissão Permanente de Licitação, protocolada na CPL/RR, situada à Av. Nossa Senhora
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da Consolata, nº 472 - Centro, Boa Vista – RR - CEP: 69.301-011, de segunda a sexta-feira no
horário das 07h30min às 13h30min.
18.4 Interposto o recurso será comunicado aos demais interessados no Credenciamento, que
poderão impugná-lo no prazo de cinco dias úteis, do inciso III, § 3º, art.109, da Lei 8.666/93.
18.5 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido,
a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de cinco dias úteis, ou, nesse mesmo prazo,
devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo de cinco
dias úteis, contado do recebimento do recurso, do inciso III, § 4º, art.109, da Lei 8.666/93.
18.6 Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre
sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado, do inciso III, § 5º,
art.109, da Lei 8.666/93.
19. DA HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO
19.1. O responsável pela pasta realizará a homologação de cada Credenciamento após
instrução da Comissão Permanente de Licitação – CPL/RR;
19.2. Todos aqueles que preencherem os requisitos constantes no subitem 6 deste edital, terão
suas propostas de Credenciamento acatadas pela Comissão Permanente de Licitação –
CPL/RR, sendo submetidas à homologação.
20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
20.1. Conforme Minuta de Contrato, Anexo VII deste Edital;
21. DO PAGAMENTO
22.1. Conforme Minuta de Contrato, Anexo VII deste Edital;
22. DA FISCALIZAÇÃO
22.2. Conforme Minuta de Contrato, Anexo VII deste Edital;
23. DAS PENALIDADES
23.1. Conforme Minuta de Contrato, Anexo VII deste Edital;
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24. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
24.1. Nenhuma indenização será devida aos Credenciados pela apresentação de
documentos relativos a este Credenciamento;
24.2. Sem prejuízo das disposições contidas no Capítulo III da Lei Federal nº 8.666/93 e
alterações, o presente Edital e o Requerimento para Credenciamento serão partes integrantes
do Contrato;
24.3. Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições constantes da Lei Federal
nº 8.666/93 e alterações, nos princípios de Direito Público e, subsidiariamente, com base em
outras Leis que se prestem a suprir eventuais lacunas;
24.4. A Comissão de Seleção e Avaliação de Credenciamento – SETRABES, através de sua
Coordenadora, será responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos Contratos de
Credenciamento celebrados, procedendo ao Registro de eventuais ocorrências e adotando as
providências necessárias ao seu fiel cumprimento;
24.5. Conforme o disposto no parágrafo único, do Art. 61, da Lei Federal nº 8.666/93 e
alterações, os Contratos serão publicados no Diário Oficial do Estado de Roraima, nas forma de
extrato;
24.6. A Comissão Permanente de Licitação – CPL/RR, poderá subsidiar-se em pareceres
emitidos por técnicos ou especialistas no assunto objeto deste Edital;
24.7. A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro cadastral da
Empresa que não atender às exigências estabelecidas neste Edital e os padrões adotados pela
Comissão Permanente de Licitação – CPL/RR;
24.8. O Governo do Estado por intermédio da SETRABES poderá revogar ou anular, em
decisão motivada, o presente Edital;
24.9. A SETRABES, poderá adiar ou suspender os procedimentos de Credenciamento, dando
conhecimento aos interessados se assim exigirem as circunstâncias;
24.10. Os Candidatos ao Credenciamento são responsáveis, em qualquer época, pela
fidelidade e legitimidade das informações constantes nos documentos apresentados;
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24.11. É facultado a SETRABES, promover durante o credenciamento, diligência
destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, caso em que poderão ser
suspensos os procedimentos de Credenciamento até o encerramento da diligência;
24.12.Quaisquer informações adicionais que se façam necessárias para o cumprimento deste
Edital serão prestadas pela Comissão Permanente de Licitação – CPL/RR;
24.13.Constituem base legal e regulamentar do processo de Credenciamento para contratação
de empresa especializada para prestação de serviços funerários com fornecimento de urnas
mortuárias em caráter emergencial para atender óbitos decorrentes do novo coronavírus
(COVID-19):
Lei no 8.666 de 21 de junho de 1993, regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública
e dá outras providências;
Lei nº 422 de 11 de março de 2004, dispõe sobre o plantão de assistência funeral nas
unidades hospitalares da rede pública estadual de saúde e dá outras providências.
Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993,
que dispõe sobre a Organização da Assistência Social e dá outras providências;
Decreto nº 6.307 de 14 de dezembro de 2007, que regulamenta os benefícios
eventuais de que trata o art. 22 da LOAS - Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993;
Orientações Técnicas sobre Benefícios Eventuais no SUAS, publicadas em formato
digital pelo então Ministério do Desenvolvimento Social, em dezembro de 2018;

Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção
Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
Portaria/MS nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo
coronavírus (2019-nCoV);
Portaria/MC nº 337, de 24 de março de 2020, que dispõe sobre medidas para o
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus, COVID-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social;
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, Reconhece, para os fins do art. 65
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de
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calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada
por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020;
Portaria nº 58, de 15 de abril de 2020, Aprova a Nota Técnica nº 20/2020, que traz
orientações gerais acerca da regulamentação, gestão e oferta de benefícios eventuais no
contexto de enfrentamento aos impactos da pandemia da COVID-19, causada pelo novo
coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS);
Decreto Estadual nº 28.635-E de 22 de março de 2020, que declara estado de
calamidade pública em todo o território do Estado de Roraima para fins de prevenção e de
enfrentamento à epidemia causada pelo coronavírus (COVID-19);
Decreto Estadual nº 28.662-E de 27 de março de 2020, que dispõe sobre medidas
excepcionais e temporárias aplicáveis à iniciativa privada para prevenir e diminuir o risco
de contágio e disseminação do coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado de Roraima;
Decreto Municipal nº 038/E de 22 de março de 2020, que declara situação de
emergência em saúde pública no âmbito do município de Boa Vista e define novas
medidas de enfrentamento e prevenção ao coronavírus (COVID-19);
Decreto Municipal nº 40/E de 26 de março de 2020, que ALTERA O DECRETO Nº
038/E DE 22 DE MARÇO DE 2020 que “declara situação de emergência em saúde
pública no âmbito do município de Boa Vista e define novas medidas de enfrentamento e
prevenção ao coronavírus (COVID-19);

Medida Provisória n° 926, de 20 de março de 2020, Procedimentos para aquisições
destinadas ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus
(COVID-19);
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispõe sobre as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019;
Decreto Municipal nº 050 de 19 de abril de 2020, ficam permitidos no município de
Boa Vista os seguintes serviços durante o período de pandemia do coronavírus (COVID19);
Recomendações da OMS - Organização Mundial de Saúde.
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24.14.O Foro da Comarca de Boa Vista-RR é o Órgão competente para conhecer e julgar as
questões judiciais decorrentes do presente Processo de Credenciamento;
25.

ANEXOS

25.1. Faz parte integrante deste Edital:
25.1.1. ANEXO I – MODELO DE REQUERIMENTO DE CREDENCIAMNETO
25.1.2. ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO de que a empresa não possui menores de
idade no seu quadro funcional (Pessoa Física);
25.1.3. Anexo III – MODELO DE DECLARAÇÃO de que não existem fatos supervenientes que
impeçam a habilitação da empresa nesta licitação;
25.1.4. Anexo IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO PREÇO
25.1.5. ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
25.1.6. ANEXO VI – TERMO DE REFERÊNCIA
25.1.7. ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO;

Boa Vista – RR, 17 de junho de 2020.

Marília Padilha Pires
Presidente da CPL/RR
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ANEXO I
MODELO DE REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2020

Empresa______________________________________________, inscrita sob CNPJ
nº_______________
_______________,

com
por

sede
intermédio

a

____________________,
de

seu

representante

nº_____,
legal

o

telefone
(a)

Sr.(a)

______________________________________ portador da CI nº ______________ e CPF/MF
n° ___________________, função ______________________, pelo presente, atendendo ao
Edital de Credenciamento n°____/2020, vem manifestar seu interesse no cadastramento junto a
Secretária de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social - SETRABES, conforme discriminação
anexo I, quantidade e necessidade estipuladas pelo mesmo. Declara que aceita o preço
proposto, o qual será feito exclusivamente com base no valor constante no anexo I do Edital, do
qual tem pleno conhecimento. Para tanto, apresenta, anexa, toda documentação exigida para o
referido credenciamento.
DECLARA que prestará os serviços de acordo com a natureza do objeto e que está
ciente de todas as condições estabelecidas.

_______________________, _____ de _____________________ de 2020

_______________________________________________
Nome do Representante Legal:

____________________________________________________
(Carimbo do CNPJ)
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2020
ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO RELATIVA À TRABALHO DE MENORES

A empresa ___________________________________________________________,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº______________________________________, por intermédio de
seu representante legal o Sr. _________________________________________________,
portador 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 possuímos em nosso quadro pessoal empregado(s) menor de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (catorze) anos de idade, se for o
caso, nos termos do inciso XXXIII do Artigo 7º, da Constituição da República Federativa do
Brasil.
Por ser verdade, firmamos a presente.
_______________________, _____ de _____________________ de 2020

_______________________________________________
Nome do Representante Legal:
RG:
CPF:

____________________________________________________
(Carimbo do CNPJ)
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2020
ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

A Pessoa FÍSICA _____________________________________________________, RG
nº_________________,
CPF
nº
______________________,
sediada
na
________________________________________________, DECLARA sob as penas da lei,
que até a presente data, inexiste fato superveniente impeditivo para sua habilitação no processo
licitatório, bem como que não está sofrendo nenhuma sanção promovida por Órgão ou Entidade
Pública.

_______________________, _____ de _____________________ de 2020

_______________________________________________
Nome do Representante Legal:
RG:
CPF:

____________________________________________________
(Carimbo do CNPJ)
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2020

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO PREÇO

A Secretaria de Estado do Trabalho e Bem Estar-Social – SETRABES-RR

(Nome da Empresa), CNPJ nº. (xxxx), com sede na Rua (Endereço Completo), declaro
que concordamos executar os serviços funerários constantes no edital de Chamamento
Público nº __/____, pelos preços e condições estipuladas pela Secretaria de Estado do
Trabalho e Bem Estar-Social – SETRABES, conforme anexo I.

_______________________, _____ de _____________________ de 2020

_______________________________________________
Nome do Representante Legal:
RG:
CPF:

____________________________________________________
(Carimbo do CNPJ)
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2020
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

DECLARO, sob as penas da lei, para fins de Credenciamento, que a empresa
______________________ não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a
Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal no 8.666/93 e
alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à
entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade
jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

Por ser verdade, firmamos a presente.

_______________________, _____ de _____________________ de 2020

_______________________________________________
Nome do Representante Legal:
RG:
CPF:

____________________________________________________
(Carimbo do CNPJ)
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ANEXO VI
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1 Presente instrumento tem como objeto o Credenciamento para contratação de empresa
especializada para prestação de serviços funerários com fornecimento de urnas
mortuárias em caráter emergencial para atender óbitos decorrentes do novo coronavírus
(COVID-19), conforme especificações anexo I, sob forma de demanda com distribuição
obedecendo o disposto na Lei Estadual nº 422 de 11/03/2004.
2. JUSTIFICATIVA
2.1 Considerando o que diz a Constituição Federal, Seção IV, Artigo 203: “a assistência social
será prestada a quem dela necessitar, independentemente da contribuição a seguridade social
(...)”.
2.2 No âmbito da Política de Assistência Social em situações de emergência e calamidade est
prevista no caput do art. 22 da Lei nº 8.742 de 07/12/1993 - LOAS, onde, entendem-se por
benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as
garantias do SUAS e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento,
morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.
2.3 Considerando o Decreto Federal nº 6.307, de 14 de dezembro de 2007, em seu Art. 7o,
preconiza que a situação de vulnerabilidade temporária se caracteriza pelo advento de riscos,
perdas e danos à integridade pessoal e familiar, de forma que, de acordo com este decreto, tais
condições pertencem ao campo de resposta dos benefícios eventuais.
2.4 Em relação
definição de estado de calamidade pública, importa destacar que o
regulamento dos benefícios eventuais, disposto no Decreto no 6.307/2007 define, em seu art.
8º, parágrafo único:
(...) entende-se por estado de calamidade pública o
reconhecimento pelo poder público de situação
anormal, advinda de baixas ou altas temperaturas,
tempestades,
enchentes,
inversão
térmica,
desabamentos, incêndios, epidemias, causando s rios
danos comunidade afetada, inclusive incolumidade
55 ou vida de seus integrantes. (BRASIL, 2007).
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2.5 Neste âmbito e CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
2.6 Tendo em vista o disposto no Inciso IV, art. 4º-B da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, concomitantes com Portaria/MS nº 188, de 04/02/2020, Portaria/MC nº 337, de
24/03/2020 e decreto estadual nº 28.587-E, de 22/03/2020 que dispõem sobre as medidas em
decorrência do novo coronavírus (COVID-19).
2.7 A Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social - SETRABES, por meio do
Departamento de Proteção Social Básica – DPSB, visa o Credenciamento para contratação
de empresa especializada para prestação de serviços funerários com fornecimento de
urnas mortuárias em caráter emergencial para atender óbitos decorrentes do novo
coronavírus (COVID-19), principalmente no que concerne a garantia de direitos da população
com baixo poder aquisitivo.
2.8 Nesta modalidade o auxílio-funeral emergencial deve ser concedido de forma gratuita a
cidadãos e famílias cuja ocorrência de morte provoca fragilidade no âmbito familiar e
dificuldades na manutenção do indivíduo e sobrevivência de seus membros, devendo ser
destinado aqueles que não têm condições de arcar por conta própria com o enfrentamento de
contingências sociais.
2.9 Dadas as especificidades, este processo emergencial visa, ainda, atender exclusivamente
óbitos por COVID-19, sejam eles suspeitos ou confirmados seguindo as recomendações do
Ministério da Saúde, uma vez que Estados e Municípios têm sido instruídos a não realizarem
velórios e no caso de realizá-los, restringi-los ao quantitativo de 10 pessoas respeitando a
distância mínima de até 2 metros entre elas, com duração de até 1 hora e em urna fechada.
2.10 CONSIDERANDO que Roraima é um Estado fronteiriço com os países da Guiana e
Venezuela e que em decorrência da crise humanitária instalada na Venezuela desde 2016, o
Estado teve um aumento significativo na oferta de serviços socioassistenciais, dentre eles o
serviço funerário, a provisão e oferta deste é extremamente necessária e essencial.
2.11 Dessa forma, considerando o aumento do número diário de casos suspeitos, confirmados
e de óbitos em Roraima, conforme os Boletins Epidemiológicos sobre a Doença pelo
Coronavírus 2019 (COVID-19), emitidos pelo Centro de Informações Estratégicas de
Vigilância em Saúde CIEVS – Roraima, disponíveis no site da Secretaria de Estado da Saúde
de
Roraima
–
SESAU,
(https://saude.rr.gov.br/index.php/informacoesx/coronavírus/informacoes-coronavírus),
faz-se
necessário o Credenciamento para contratação de empresa especializada para prestação
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de serviços funerários com fornecimento de urnas mortuárias em caráter emergencial
para atender óbitos decorrentes do novo coronavírus (COVID-19).
2.12 Justifica-se a escolha da realização de CHAMAMENTO PÚBLICO PARA
CREDENCIAMENTO pela particularidade da pandemia decorrente do novo coronavírus
(COVID-19), por não haver como mensurar quantitativo de óbitos que por ventura advir do
covid-19, considera os estudos estatísticos supracitados como mecanismos de prevenção,
visando o cenário mundial e nacional de colapsos no sistema funerário, desta forma opta-se por
Credenciamento com possibilidade de contratação de mais de uma empresa, para atender com
eficiência e eficácia as famílias cuja ocorrência de morte provocadas pelo covid-19, garantindo
o direito da população com baixo poder aquisitivo. Havendo vantajosidade financeira e maior
eficiência na fiscalização e controle dos contratos pela administração Pública.
3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Lei no 8.666 de 21 de junho de 1993, regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras
providências;
Lei nº 422 de 11 de março de 2004, dispõe sobre o plantão de assistência funeral nas
unidades hospitalares da rede pública estadual de saúde e dá outras providências.
Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a Organização da Assistência Social e dá outras providências;
Decreto nº 6.307 de 14 de dezembro de 2007, que regulamenta os benefícios eventuais de
que trata o art. 22 da LOAS - Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993;
Orientações Técnicas sobre Benefícios Eventuais no SUAS, publicadas em formato
digital pelo então Ministério do Desenvolvimento Social, em dezembro de 2018;
Decla
Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção
Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
Portaria/MS nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública
de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo
coronavírus (2019-nCoV);
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Portaria/MC nº 337, de 24 de março de 2020, que dispõe sobre medidas para o
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus, COVID-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social;
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, Reconhece, para os fins do art. 65 da
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade
pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da
Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020;
Portaria nº 58, de 15 de abril de 2020, Aprova a Nota Técnica nº 20/2020, que traz
orientações gerais acerca da regulamentação, gestão e oferta de benefícios eventuais no
contexto de enfrentamento aos impactos da pandemia da COVID-19, causada pelo novo
coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS);
Decreto Estadual nº 28.635-E de 22 de março de 2020, que declara estado de calamidade
pública em todo o território do Estado de Roraima para fins de prevenção e de
enfrentamento à epidemia causada pelo coronavírus (COVID-19);
Decreto Estadual nº 28.662-E de 27 de março de 2020, que dispõe sobre medidas
excepcionais e temporárias aplicáveis à iniciativa privada para prevenir e diminuir o risco de
contágio e disseminação do coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado de Roraima;
Decreto Municipal nº 038/E de 22 de março de 2020, que declara situação de emergência
em saúde pública no âmbito do município de Boa Vista e define novas medidas de
enfrentamento e prevenção ao coronavírus (COVID-19);
Decreto Municipal nº 40/E de 26 de março de 2020, que ALTERA O DECRETO Nº 038/E
DE 22 DE MARÇO DE 2020 que “declara situação de emergência em saúde pública no
âmbito do município de Boa Vista e define novas medidas de enfrentamento e prevenção ao
coronavírus (COVID-19);
Medida Provisória n° 926, de 20 de março de 2020, Procedimentos para aquisições
destinadas ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus
(COVID-19);
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019;
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Decreto Municipal nº 050 de 19 de abril de 2020, ficam permitidos no município de Boa
Vista os seguintes serviços durante o período de pandemia do coronavírus (COVID-19);
Recomendações da OMS - Organização Mundial de Saúde.
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1 O Credenciamento obedecerá aos princípios da isonomia, da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
economicidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e da
celeridade.
4.2 Poderá apresentar proposta de Credenciamento toda e qualquer empresa
especializada para prestação de serviços funerários com fornecimento de urnas
mortuárias, que apresente a seguinte documentação:
4.2.1 Habilitação Jurídica:
4.2.1.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
4.2.1.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;
4.2.1.3 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
4.2.1.4 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou
da respectiva consolidação.
4.2.2 Regularidade Fiscal:
4.2.2.1 Prova de regularidade com a fazenda estadual do domicílio ou da sede;
4.2.2.2 Prova de regularidade com a fazenda municipal do domicílio ou da sede;
4.2.2.3 Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através da apresentação da
certidão relativa aos tributos federais e à dívida ativa da união;
4.2.2.4 Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal,
conforme alínea "a" do artigo 27 da Lei nº. 8.036/90, devidamente atualizado;
4.2.2.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme Lei nº. 12.440/11,
devidamente atualizada;
4.2.2.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43.
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4.2.3 Qualificação econômico financeira
4.2.3.1 Apresentar Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica há menos de 60 (sessenta) dias da data para a
apresentação da documentação, exceto quando dela constar o prazo de validade.
4.2.3.2 Apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais
de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;
4.2.3.3 Para fins de qualificação econômico-financeira, a comprovação da boa situação
financeira da CREDENDIADA será aferida mediante obtenção de índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da
aplicação das fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = ---------------------------------------------------------------------Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Ativo Total
SG = ------------------------------------------------------------------Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
LC = ----------------------------------Passivo Circulante
4.2.3.4 O Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil referente ao último
exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral – LG, Liquidez Corrente –
LC, e Solvência Geral – SG superiores a 1 (um);
4.2.3.5 Comprovação do Capital Mínimo ou o Valor do Patrimônio Líquido igual a
5% (cinco por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação
ser feita relativamente à data de apresentação da proposta, por meio da
apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último
exercício social, apresentados na forma da Lei, vedada a substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais,
quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta;
4.2.3.6 As empresas recém-construídas que não completaram um exercício
financeiro deverão apresentar um Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil de
abertura, assinados por profissional habilitado.
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4.2.4 Qualificação Técnica;
4.2.4.1 Apresentar ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, declarando que o licitante já forneceu ou está
fornecendo o objeto deste Termo de Referência, compatível em qualidade,
quantidade e prazos estabelecidos;
4.2.4.2 Apresentar ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO emitido pelo Órgão
competente, constando a atividade compatível com o objeto, devidamente
acompanhado do comprovante de pagamentos do exercício vigente;
4.2.4.3 Declaração de empregar menor de 18 anos (anexo III);
4.2.4.4 Declaração de Aceitação do Preço (anexo IV);
4.2.4.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública (anexo V).
4.2.4.6 Modelo de Requerimento de Credenciamento (anexo VI).
5. DOS IMPEDIMENTOS AO CREDENCIAMENTO
5.1 A empresa que não apresentar a documentação exigida no item 4 do Termo de Referência,
fica IMPEDIDA ao Credenciamento.
6. LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS
6.1 A documentação de Credenciamento será recebida pela Comissão Permanente de
Licitação CPL/RR, obedecendo os prazos legais definidos no Edital de Credenciamento, de
segunda a sexta-feira no horário das 07h30min às 13h30min, localizada na Av. Nossa Senhora
da Consolata, nº 472 - Centro, Boa Vista – RR - CEP: 69.301-011.
6.2 O Credenciamento será aberto, ou seja, a qualquer tempo poderá apresentar e entregar da
documentação para Credenciamento, enquanto perdurar o estado de calamidade pública em
todo o território do Estado de Roraima para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia
causada pelo novo coronavírus (COVID-19), conforme decreto estadual nº 28.635-E, de 22 de
março de 2020.
6.3 A documentação deverá ser entregue a partir da data a ser definida em edital.
7. DO CERTAME DE CREDENCIAMENTO
7.1 A Secretaria de Estado do Trabalho e Bem Estar-Social – SETRABES, será o órgão gestor
do Credenciamento e a responsável pelo deferimento ou indeferimento do Credenciamento dos
interessados, de acordo com as exigências constantes no Termo de Referência.
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8. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
8.1. Não será credenciada, para efeito deste Termo de Referência, a empresa que deixar de
apresentar a documentação solicitada ou apresentá-la com vícios, defeitos ou contrariando
qualquer exigência contida neste instrumento.
8.2. Das decisões proferidas, cabem recursos, nos termos, alínea “ ”, inciso I, art.109 da Lei
8.666/93.
8.3 Os recursos serão interpostos no prazo de cinco dias úteis a contar da intimação do ato
ou da lavratura da ata, nos casos elencados nas alíneas de “a” a “f”, do inciso I, do art.109 da
Lei 8.666/93. Em petição escrita dirigida à autoridade competente do ANUNCIANTE, por
intermédio da Comissão Permanente de Licitação, protocolada na CPL/RR, situada à Av.
Nossa Senhora da Consolata, nº 472 - Centro, Boa Vista – RR - CEP: 69.301-011, de segunda
a sexta-feira no horário das 07h30min às 13h30min.
8.4 Interposto o recurso será comunicado aos demais interessados no Credenciamento, que
poderão impugná-lo no prazo de cinco dias úteis, do inciso III, § 3º, art.109, da Lei 8.666/93.
8.5 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de cinco dias úteis, ou, nesse
mesmo prazo, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser proferida dentro do
prazo de cinco dias úteis, contado do recebimento do recurso, do inciso III, § 4º, art.109, da
Lei 8.666/93.
8.6 Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre
sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado, do inciso III, § 5º,
art.109, da Lei 8.666/93.
9. DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO
9.1 A vigência do Credenciamento será em consonância com o decreto estadual nº 28.635-E,
de 22 de março de 2020, que declara estado de calamidade pública em todo o território do
Estado de Roraima para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo
Coronavírus (COVID-19), desde a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado –
DOE, perdurando seus efeitos enquanto houver interesse da Administração Pública.
10. DA SELEÇÃO
10.1 A seleção será feita por meio da entrega da documentação conforme item 4, deste Termo
de Referência.
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10.2 A seleção será feita através de uma Comissão de Seleção e Avaliação, indicada pela
Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social – SETRABES, e nomeada por meio de
Portaria, que avaliará as documentações das empresas a serem credenciadas.
10.3 A Comissão de Seleção e Avaliação será integrada por servidores com conhecimentos na
área, os quais serão indicados pela Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social SETRABES.
11. DAS FASES DO CREDENCIAMENTO
11.1 O presente CREDENCIAMENTO é composto de 03 (três) fases:
1ª Fase – Do Recebimento da Documentação de Habilitação e Conferência:
Será de responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação CPL/RR, o recebimento,
a abertura do envelope e conferência da documentação e horário estabelecidos no item 6,
do Termo de Referência;
2ª Fase – Da Análise Técnica da Documentação de Habilitação e Seleção:
Será de inteira responsabilidade da Comissão de Seleção e Avaliação/SETRABES,
instituída pela Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social, que analisará a
Documentação de Habilitação de deferimento ou indeferimento do Credenciamento dos
interessados, de acordo com as exigências constantes no Termo de Referência;
3ª Fase – Apresentação do Relatório da Comissão de Seleção e Avaliação da SETRABES:
Será de competência da Comissão de Seleção e Avaliação, apresentar Relatório dos
Habilitados à Comissão Permanente de Licitação CPL/RR, para divulgação dos resultados
e posterior publicação no Diário Oficial do Estado-DOE e jornal de grande circulação.

12. DA FORMA DE CONTRATAÇÃO
12.1 Todas as empresas habilitadas, serão credenciadas e poderão ser convocadas para
contratação conforme a demanda, sendo que a habilitação e credenciamento não gera vínculo
contratual ou obrigatoriedade de contratação.
12.2 A CREDENCIADA convocada deverá comparecer para celebrar o Contrato no prazo
máximo de cinco dias úteis, contados do recebimento da comunicação.
12.3 A ausência de assinatura do Contrato pela CREDENCIADA poderá ser entendida como
recusa injustificada, que ensejará seu descredenciamento.
12.4 A(s) CREDENCIADA(S) receberá(ão) a(s) demanda(s) da(s) prestação(ões) de serviço(s)
obedecendo a ordem preestabelecida no art. 1º da Lei nº 422 de 11/03/2004.
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12.5 A(s) CREDENCIADA(S) posteriormente, passará(ão) a receber a(s) demanda(s) da(s)
prestação(ões) de serviço(s) na ordem do disposto no item 12.4.
12.6 A(s) demanda(s) da(s) prestação(ões) de serviço(s) partirá(ão) da Secretaria de Estado do
Trabalho e Bem-Estar Social – SETRABES, por meio do Departamento de Proteção Social
Básica - DPSB, deverão ser executados de imediato após a solicitação, devendo ser
acompanhado do ateste de vulnerabilidade social emitido pelo assistente social, seja na capital
ou para atendimento que por ventura advirem dos demais municípios do Estado de Roraima.
12.7 O(s) atendimento(s) demandado(s) pela Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar
Social – SETRABES, por meio do Departamento de Proteção Social Básica – DPSB,
deverá(ão) ser executado(s) independentemente do local do(s) óbito(s), seja(m) em unidade(s)
hospitalar(es) pública(s) ou privada(s), residencial(is) ou via(s) pública(s).
12.8 A(s) demanda(s) da(s) prestação(ões) de serviço(s) será(ão) contínua(s), sequencial, até o
fim da lista de plantão diário, quando o ciclo será reiniciado.
12.9 Para celeridade da(s) prestação(ões) de serviço(s), poderá ser feito ajustes na lista de
plantão diário com anuência de todas as CREDENCIADAS.
13. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
13.1 O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado por igual período,
em consonância com o decreto estadual nº 28.635-E, de 22 de março de 2020, que declara
estado de calamidade pública em todo o território do Estado de Roraima para fins de prevenção
e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19, contados a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado na forma do inciso II, do artigo 57, Lei nº 8.666/93,
conforme interesse e/ou necessidade da CONTRATANTE. A sua eficácia legal dar-se-á após a
publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado.
14. DA CESSÃO DO CONTRATO
14.1. É proibido CONTRATADA, ceder ou transferir total ou parcialmente a terceiro os
serviços objeto deste Termo.
14.2 Operações de reorganização empresarial, tais como fusão, cisão e incorporação, ocorridas
durante a vigência do Contrato, deverão ser comunicadas e, na hipótese de restar
caracterizada a frustração das regras e princípios disciplinares das licitações e contratos
administrativos ocorrerá a rescisão do Contrato.
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15. DA SUBCONTRATAÇÃO
15.1 É vedado a CONTRATADA, subcontratar os serviços/aquisição do objeto presente do
Termo, sem prévio consentimento por escrito da Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar
Social – SETRABES.
16. RESPONSABILIDADE DA(S) CONTRATADA(S)
16.1 São obrigações da CONTRATADA:
16.1.1 Os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações constantes
no Termo de Referência e proposta apresentada;
16.1.2 Assumir inteiramente a responsabilidade pelos serviços que não forem autorizados
pela CONTRATANTE;
16.1.3 Sujeitar-se à fiscalização por parte da Secretaria de Estado do Trabalho e BemEstar Social – SETRABES, através do(s) servidor(es) designado(s) para acompanhar a
execução dos serviços, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as
reclamações formuladas;
16.1.4 Assumir inteiramente a responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados e
fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) de seus funcionários, bem
como todas as despesas necessárias à execução do contrato serão por conta da empresa
contratada (tais como: combustível, manutenção do veículo, seguro, alimentação,
hospedagem e equipamentos para a remoção e quaisquer gastos incidentes desta
contratação, devendo estas despesas estarem incluídas no preço cotado).
16.1.5 Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pela Lei n.º 8.666/93
e suas alterações.
16.1.6 Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas, irregularidades
constatadas pela fiscalização da Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social –
SETRABES;
16.1.7 Comunicar a CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro
do prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para
a respectiva aprovação, em até 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua
ocorrência, sob pena de não serem considerados;
16.1.8 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas seus
empregados, quando as leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurarem e demais
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exigências legais para o exercício das atividades do objeto deste, ficando, ainda, a
CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;
16.1.9 A CONTRATADA, deverá comprovar através de documentação que possui frota
própria de veículo, sendo apresentado no ato de assinatura do Contrato, cópia de
documento autenticada em Cartório,
16.1.10 Responsabilizar-se por todas as despesas, tributos, contribuições previdenciárias,
encargos trabalhistas e quaisquer outros que forem devidos;

17. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE
17.1 São obrigações da CONTRATANTE:
17.1.1 Informar por escrito a CONTRATADA, toda e qualquer ocorrência relacionada com a
execução do Contrato, tais como, eventuais imperfeições durante sua vigência afixando
prazo para sua correção;
17.1.2 Notificar a CONTRATADA quando for o caso, sobre a aplicação de eventuais
sanções previstas em Contrato; Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas
ou irregularidades constatadas nos itens recebidos, para que sejam adotadas medidas
corretivas necessárias;
17.1.3 Prestar as informações e esclarecimentos que porventura venham a ser solicitados
pela CONTRATADA;
17.1.4 Proceder ao pagamento da CONTRATADA, de acordo com o item 21.1 deste
Termo de Referência;
18. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
18.1 As despesas do presente Termo de Referência, correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária 23601.0001.08.244.083.2297.9900.339039.101.1.1, para o exercício de 2020, a
cargo da Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social - SETRABES, cujo programa de
trabalho e elemento de despesa específica constará na respectiva Nota de Empenho.
19. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
Unidade Orçamentária
23601
Programa de Trabalho

08.244.083.2297
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Fonte de Recurso

101

Elemento de Despesa

33.90.39

Tipo de Empenho

Estimativo

20. VALOR ESTIMADO
20.1 O valor total estimado para o fornecimento do objeto é de R$ 1.200.000,00 (Um milhão e
duzentos mil reais).
21. DO PAGAMENTO
21.1 O pagamento será efetuado na medida que os serviços forem executados através de
ordem bancária creditada na conta corrente da CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias úteis
após o protocolo da NF/Fatura devidamente atestada junto à Secretaria de Estado da Fazenda
de Roraima – SEFAZ.
21.2 O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA através de ordem bancária,
devendo para isto ficar explicitado na proposta os dados bancários, bem como: nome do titular,
nome e código do banco, número da agência bancária e número de conta corrente.
22. DA FISCALIZAÇÃO
22.1 - A execução do Contrato será acompanhada por representante(s) do CONTRATANTE,
denominado(a) FISCAL(IS), especialmente designado(s) para esse fim, nos termos do Decreto
N° 19.213-E de 23 de julho de 2015.
22.2 – A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante a terceiros, por qualquer irregularidade resultante de
imperfeições técnicas, emprego de materiais inadequados ou de qualidade inferior e, na
ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos (art.70 da Lei n° 8.666/93).
23. DAS PENALIDADES
23.1 O descumprimento total ou parcial das condições estabelecidas neste instrumento poderá
acarretar a rescisão contratual nos termos dos art. 77 e 78 da lei nº 8.666/93, aplicando-se as
penalidades previstas nos art. 86 a 88 do mesmo diploma legal.
23.2 A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos da CONTRATANTE nos casos de
rescisão administrativa, prevista no artigo 79, da Lei Federal 8.666/93.
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23.3 A rescisão poderá ocorrer por parte da CONTRATADA, a qualquer tempo, mediante
notificação a CONTRATANTE, com antecedência mínima de 30 dias.
24. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA
24.1 Este Termo de Referência foi elaborado pelos servidores abaixo-assinado, no uso das
suas atribuições legais e profissionais, estando em consonância com as disposições legais e
normativas aplicáveis.

Boa Vista/RR, 15 de junho de 2020

VALDINAN PEREIRA DA SILVA
UGAM - Setrabes/RR
Decreto nº 26-P de 02/01/2019

LEILA OLIVEIRA MENDES
Diretora do Departamento de Proteção
Social Básica - DPSB/SETRABES

_________________________________________
TÂNIA SOARES DE SOUZA
Secretária de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social
Decreto nº 20-P de 02/01/2019
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E VALOR MÁXIMO A SER PAGO POR SERVIÇO
PRESTADO
Valor Máximo
que será pago
(R$)

Item

Descrição

Und

1

Serviço de sepultamento, incluindo taxas do cemitério e
cartório, com translado do corpo até o cemitério com
aquisição de urnas mortuárias simples em madeira com alça,
pintada com verniz, sem visor, cujo fundo seja forrado com
material (TNT) de cor branca, no tamanho 0,60cm a 1,00m.

Und

710,00

Und

830,00

Und

1.150,00

Und

1.650,00

Und

2.130,00

Km

3,35

2

3

4

5

6

Serviço de sepultamento, incluindo taxas do cemitério e
cartório, com translado do corpo até o cemitério com alça,
aquisição de urnas mortuárias simples em madeira, pintada
com verniz, sem visor, cujo fundo seja forrado com material
(TNT) de cor branca, no tamanho 1,20m a 1,40m.
Serviço de sepultamento, incluindo taxas do cemitério e
cartório, com translado do corpo até o cemitério com
aquisição de urnas mortuárias simples em madeira com alça,
pintada com verniz, sem visor, cujo fundo seja forrado com
material (TNT) de cor branca, no tamanho 1,60m a 1,90m.
Serviço de sepultamento, incluindo taxas do cemitério e
cartório, com translado do corpo até o cemitério aquisição de
urnas mortuárias simples em madeira com alça, pintada com
verniz, sem visor, cujo fundo seja forrado com material (TNT)
de cor branca, no tamanho 2,00m. (especial alta e/ou larga
para corpo até 130Kg)
Serviço de sepultamento, incluindo taxas do cemitério e
cartório, com translado do corpo até o cemitério com
aquisição de urnas mortuárias simples em madeira com alça,
pintada com verniz, sem visor, cujo fundo seja forrado com
material (TNT) de cor branca, no tamanho 2,10m. (Especial
alta e/ou larga para corpo até 180Kg)
Serviço de translado do local do óbito até o Cemitério do
Município ou o mais próximo disponível (Intermunicipal), a
empresa deverá considerar o deslocamento de ida e volta
até a conclusão do serviço, conforme (anexo II).
Obs.: Base de valor conforme cotações de preços, que se
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Item

Descrição

Und

Valor Máximo
que será pago
(R$)

demonstra abaixo do que consta no Manual do Diretor
Funerário 2020.

____________________________________
LEILA OLIVEIRA MENDES
Diretora do Departamento de Proteção Social Básica
DPSB/SETRABES
Mat. 20010013

36

Governo do Estado de Roraima
“Amazônia: patrimônio dos brasileiros”

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA
Kilometragem para deslocamento para translado do local do óbito até o cemitério do
município ou cemitério mais próximo disponível (intermunicipal).
Boa Vista (Capital) até a
Sede do Município

Distância (km)
Ida

Distância(km) Volta

Total (Km) ida e
volta

Alto Alegre
89km
89km
178km
Amajari
158km
158km
316km
Bonfim
125km
125km
250km
Cantá
32km
32km
64km
Caracaraí
134km
134km
268km
Caroebe
354km
354km
708km
Iracema
92km
92km
184km
Mucajaí
52km
52km
104km
Normandia
183km
183km
366km
Pacaraima
215km
215km
430km
Rorainópolis
291km
291km
582km
São João da Baliza
346km
346km
692km
São Luiz
305km
305km
610km
Uiramutã
300km
300km
600km
Fonte: https://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/roraima-municipios.htm, pesquisa em
15/05/2020, às 10:30 horas.

____________________________________
LEILA OLIVEIRA MENDES
Diretora do Departamento de Proteção Social Básica
DPSB/SETRABES
Mat. 20010013
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ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES

A empresa ___________________________________________________________,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº______________________________________, por intermédio de
seu representante legal o Sr. _________________________________________________,
portador 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 possuímos em nosso quadro pessoal empregado(s) menor de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (catorze) anos de idade, se for o
caso, nos termos do inciso XXXIII do Artigo 7º, da Constituição da República Federativa do
Brasil.
Por ser verdade, firmamos a presente.

_______________________, _____ de _____________________ de 2020

_______________________________________________
Nome do Representante Legal:
RG:
CPF:

____________________________________________________
(Carimbo do CNPJ)
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ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO PREÇO

A Secretaria de Estado do Trabalho e Bem Estar-Social – SETRABES-RR

(Nome da Empresa), CNPJ nº. (xxxx), com sede na Rua (Endereço Completo), declaro
que concordamos executar os serviços funerários constantes no edital de Chamamento
Público nº __/____, pelos preços e condições estipuladas pela Secretaria de Estado do
Trabalho e Bem Estar-Social – SETRABES, conforme anexo I.

_______________________, _____ de _____________________ de 2020

_______________________________________________
Nome do Representante Legal:
RG:
CPF:

____________________________________________________
(Carimbo do CNPJ)
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ANEXO V DO TERMO DE REFERÊNCIA
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

DECLARO, sob as penas da lei, para fins de Credenciamento, que a empresa
______________________ não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a
Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal no 8.666/93 e
alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à
entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade
jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

Por ser verdade, firmamos a presente.

_______________________, _____ de _____________________ de 2020

_______________________________________________
Nome do Representante Legal:
RG:
CPF:

____________________________________________________
(Carimbo do CNPJ)
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ANEXO VI DO TERMO DE REFERÊNCIA
MODELO DE REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO

Empresa______________________________________________, inscrita sob CNPJ
nº_______________
_______________,

com
por

sede
intermédio

a

____________________,
de

seu

representante

nº_____,
legal

o

telefone
(a)

Sr.(a)

______________________________________ portador da CI nº ______________ e CPF/MF
n° ___________________, função ______________________, pelo presente, atendendo ao
Edital de Credenciamento n°____/2020, vem manifestar seu interesse no cadastramento junto a
Secretária de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social - SETRABES, conforme discriminação
anexo I, quantidade e necessidade estipuladas pelo mesmo. Declara que aceita o preço
proposto, o qual será feito exclusivamente com base no valor constante no anexo I do Edital, do
qual tem pleno conhecimento. Para tanto, apresenta, anexa, toda documentação exigida para o
referido credenciamento.
DECLARA que prestará os serviços de acordo com a natureza do objeto e que está
ciente de todas as condições estabelecidas.

_______________________, _____ de _____________________ de 2020

_______________________________________________
Nome do Representante Legal:

____________________________________________________
(Carimbo do CNPJ)
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ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO

TERMO
DE
CONTRATO
PARA
CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
FUNERÁRIOS
COM
FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE
RORAIMA E A EMPRESA _________________,
NA FORMA ABAIXO MENCIONADA.

O Estado de Roraima, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ sob o n 84.012.012/0001-26, com sede no Palácio Senador Hélio Campos, situado na
Praça do Centro Cívico s/n, Centro, nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE,
neste ato representado pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Secretário (a) de Estado
_____________________________, inscrito (a) no C.P.F sob o n _____________________,
conforme
Decreto
nº
____________,
e
de
outro
lado
a
empresa
_____________________________, estabelecida na ____________________________,
inscrita no CNPJ sob o n ________________, neste ato representada pelo (a) Sr.(a)
_____________________, de nacionalidade _______________, estado civil _____________,
portador(a) da cédula de identidade n _______________ e do C.P.F. n
__________________, residente e domiciliado na cidade de _______________, doravante
denominado
CONTRATADA,
pactuam
o
presente
Contrato
de
__________________________________, cuja celebração foi autorizada nos autos do
Processo n __________________, e que se regerá pela e que se regerá pela nº Lei 8.666, de
21 de junho de 1993; a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e Decreto n° 23.765E/2017, pelos termos da proposta vencedora, e atendidas às cláusulas e condições que se
enunciam a seguir:
Cláusula Primeira – Do Objeto
1.1.O presente instrumento tem por objeto Credenciamento para
contratação de empresa especializada para prestação de serviços funerários com
fornecimento de urnas mortuárias em caráter emergencial para atender óbitos
decorrentes do novo coronavírus (COVID-19), de acordo com as quantidades e
especificações técnicas constantes no Anexo VI (Termo de Referência), que integram o Edital
de Credenciamento, nº ______/2020, que passam a compor o presente Termo de Contrato,
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independentemente de transcrição.
1.2.Discriminação do Objeto:

Item

Descrição

Und

1

Serviço de sepultamento, incluindo taxas do cemitério e
cartório, com translado do corpo até o cemitério com
aquisição de urnas mortuárias simples em madeira com alça,
pintada com verniz, sem visor, cujo fundo seja forrado com
material (TNT) de cor branca, no tamanho 0,60cm a 1,00m.

Und

2

Serviço de sepultamento, incluindo taxas do cemitério e
cartório, com translado do corpo até o cemitério com alça,
aquisição de urnas mortuárias simples em madeira, pintada
com verniz, sem visor, cujo fundo seja forrado com material
(TNT) de cor branca, no tamanho 1,20m a 1,40m.

Und

3

4

5

6

Serviço de sepultamento, incluindo taxas do cemitério e
cartório, com translado do corpo até o cemitério com
aquisição de urnas mortuárias simples em madeira com alça,
pintada com verniz, sem visor, cujo fundo seja forrado com
material (TNT) de cor branca, no tamanho 1,60m a 1,90m.
Serviço de sepultamento, incluindo taxas do cemitério e
cartório, com translado do corpo até o cemitério aquisição de
urnas mortuárias simples em madeira com alça, pintada com
verniz, sem visor, cujo fundo seja forrado com material (TNT)
de cor branca, no tamanho 2,00m. (especial alta e/ou larga
para corpo até 130Kg)
Serviço de sepultamento, incluindo taxas do cemitério e
cartório, com translado do corpo até o cemitério com
aquisição de urnas mortuárias simples em madeira com alça,
pintada com verniz, sem visor, cujo fundo seja forrado com
material (TNT) de cor branca, no tamanho 2,10m. (Especial
alta e/ou larga para corpo até 180Kg)
Serviço de translado do local do óbito até o Cemitério do
Município ou o mais próximo disponível (Intermunicipal), a
empresa deverá considerar o deslocamento de ida e volta
até a conclusão do serviço, conforme (anexo II).
Obs.: Base de valor conforme cotações de preços, que se
demonstra abaixo do que consta no Manual do Diretor
Funerário 2020.

Valor
Unitário(R$)

Und

Und

Und

Km
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Cláusula Segunda – Do Prazo e Local de Execução
2.1. A(s) demanda(s) da(s) prestação(ões) de serviço(s) partirá(ão) da
Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social – SETRABES, por meio do Departamento
de Proteção Social Básica - DPSB, deverão ser executados de imediato após a solicitação,
devendo ser acompanhado do ateste de vulnerabilidade social emitido pelo assistente social,
seja na capital ou para atendimento que por ventura advirem dos demais municípios do Estado
de Roraima.
Cláusula Terceira – Da Forma de Execução
3.1. O(s) atendimento(s) demandado(s) pela Secretaria de Estado do Trabalho
e Bem-Estar Social – SETRABES, por meio do Departamento de Proteção Social Básica –
DPSB, deverá(ão) ser executado(s) independentemente do local do(s) óbito(s), seja(m) em
unidade(s) hospitalar(es) pública(s) ou privada(s), residencial(is) ou via(s) pública(s).
3.2. A(s) demanda(s) da(s) prestação(ões) de serviço(s) será(ão) contínua(s),
sequencial, até o fim da lista de plantão diário, quando o ciclo será reiniciado.
3.3. Para celeridade da(s) prestação(ões) de serviço(s), poderá ser feito
ajustes na lista de plantão diário com anuência de todas as CREDENCIADAS.
Cláusula Quarta – DO DESCREDENCIAMENTO
4.1. O Credenciado ou Administração poderão denunciar o Credenciamento,
caso seja constatada qualquer irregularidade na observância e cumprimento das normas
fixadas neste Contrato e no Edital, bem como na Legislação pertinente sem prejuízo do
contraditório e da ampla defesa;
4.2. O Credenciado bem como a Administração que desejar solicitar o
descredenciamento deverá fazê-lo mediante aviso escrito, com antecedência mínima de 30
(trinta) dias.
Cláusula Quinta – Do Preço e Das Condições de Pagamento
5.1.Do Preço
5.1.1.O valor total do Contrato é de ______ (______);
5.1.2.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,
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
5.2.Das Condições de Pagamento
5.2.1.O CONTRATANTE efetuará o pagamento mediante Ordem Bancária
creditada em Conta Corrente indicada pela CONTRATADA, até 30 (trinta) dias após o protocolo
da Nota Fiscal e/ou Fatura devidamente atestada pelo CONTRATANTE;
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5.2.2.O pagamento será efetuado mediante Ordem Bancária, na Conta
Corrente nº _________, Agência _______, Banco ___________________;
5.2.3.Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência;
5.2.4.Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer
fatura ou crédito existente no CONTRATANTE em favor da CONTRATADA. Caso o valor da
multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada
administrativamente ou judicialmente, se necessário;
5.2.5.O pagamento será precedido de consulta de regularidade fiscal para
verificação das condições exigidas na contratação, cujos resultados serão juntados aos autos
do processo próprio;
5.2.6.Será, também, observado para o pagamento, o Regulamento
aprovado pelo Decreto nº 4.335-E, de 03 de agosto de 2001, e suas alterações;
5.2.7.Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento,
em decorrência de ato imputável exclusivamente ao CONTRATANTE, poderão ser calculados
com utilização da seguinte fórmula:
EM = N x VP x I
Onde:
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, assim apurado:
I = (TX/100)
365
TX = Percentual da taxa anual do IPCA – Índice de Preços ao
Consumidor Ampliado, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária
6.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I – Unidade Orçamentária: __________________
II – Programa de Trabalho: __________________
III – Elemento de Despesa: __________________
IV – Fonte de Recursos: ____________________
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6.2 – Para cobertura das despesas decorrentes desta contratação foi emitida
Nota de Empenho nº _____, em ___/___/___/, tipo _________, no valor de
_____________________________________________________________________.
Cláusula Sétima - Das Obrigações da Contratada
7.1. São obrigações da CONTRATADA:
7.1.1. Os serviços deverão ser executados de acordo com as
especificações constantes no Termo de Referência e proposta apresentada;
7.1.2. Assumir inteiramente a responsabilidade pelos serviços que não
forem autorizados pela CONTRATANTE;
7.1.3. Sujeitar-se à fiscalização por parte da Secretaria de Estado do
Trabalho e Bem-Estar Social – SETRABES, através do(s) servidor(es) designado(s) para
acompanhar a execução dos serviços, prestando todos os esclarecimentos solicitados e
atendendo as reclamações formuladas;
7.1.4. Assumir inteiramente a responsabilidade pela qualidade dos
serviços prestados e fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) de seus
funcionários, bem como todas as despesas necessárias à execução do contrato serão por conta
da empresa contratada (tais como: combustível, manutenção do veículo, seguro, alimentação,
hospedagem e equipamentos para a remoção e quaisquer gastos incidentes desta contratação,
devendo estas despesas estarem incluídas no preço cotado).
7.1.5. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pela
Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.
7.1.6. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas,
irregularidades constatadas pela fiscalização da Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar
Social – SETRABES;
7.1.7. Comunicar a CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos e de
força maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os
documentos para a respectiva aprovação, em até 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data
de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;
7.1.8. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser
vítimas seus empregados, quando as leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurarem e
demais exigências legais para o exercício das atividades do objeto deste, ficando, ainda, a
CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;
7.1.9. A CONTRATADA, deverá comprovar através de documentação
que possui frota própria de veículo, sendo apresentado no ato de assinatura do Contrato, cópia
de documento autenticada em Cartório,
7.1.10. Responsabilizar-se por todas as despesas, tributos, contribuições
previdenciárias, encargos trabalhistas e quaisquer outros que forem devidos;
Cláusula Oitava – Das Obrigações do Contratante
8.1. São obrigações da CONTRATANTE:
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8.1.1. Informar por escrito a CONTRATADA, toda e qualquer ocorrência
relacionada com a execução do Contrato, tais como, eventuais imperfeições durante sua
vigência afixando prazo para sua correção;
8.1.2. Notificar a CONTRATADA quando for o caso, sobre a aplicação de
eventuais sanções previstas em Contrato; Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições,
falhas ou irregularidades constatadas nos itens recebidos, para que sejam adotadas medidas
corretivas necessárias;
8.1.3. Prestar as informações e esclarecimentos que porventura venham a
ser solicitados pela CONTRATADA;
8.1.4. Proceder ao pagamento da CONTRATADA, de acordo com o item
5.2.1. deste Contrato;
Cláusula Nona – Da Fiscalização
9.1. A execução do Contrato será acompanhada por representante da
CONTRATANTE, neste ato denominado FISCAL, especialmente designado para esse fim, nos
termos do Decreto n° 19.213-E de 23 de julho de 2015 e do Termo de Referência;
9.2. Compete ao(s) FISCAL(IS) do Contrato:
9.2.1. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados;
9.2.2. Solicitar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes, as decisões e providências que ultrapassarem sua competência;
9.2.3. Na execução de serviços contínuos, durante o período de vigência,
observar o cumprimento das obrigações pactuadas e a qualidade do bem ou dos serviços
prestados, por meio de avaliações periódicas, com interstício máximo mensal, devendo
apresentar Atestado de Realização dos Serviços Periódicos, Atestado de Regularização
Documental da Contratada e Avaliação Final, devidamente relatados, além da descrição
formalizada do faturamento e de todas as ocorrências e/ou penalidades eventualmente
aplicadas à Contratada, nos termos do Decreto n° 19.213-E de 23 de julho de 2015;
9.2.1. Proceder, previamente ao atestado de cada fatura, a análise de
documentos atinentes à regularidade de registros e conformidades quanto às responsabilidades
tributárias, previdenciárias, trabalhistas, assim como, quaisquer outros documentos exigidos da
Contratada neste Contrato e no Edital que o originou;
9.2.1. Emitir o Atestado de Realização dos Serviços Definitivos ou o
Atestado de Recebimento de Material Definitivo, nos termos do Decreto n° 19.213-E de 23 de
julho de 2015, quando finalizada a execução do Contrato e tendo sido devidamente avaliados
periodicamente os serviços prestados ou atestado a regular entrega dos produtos adquiridos,
sendo considerado, nesse ato, concluídas as atividades do fiscal frente ao respectivo contrato;
9.3. A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
inclusive resultante de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus
agentes e prepostos (Art. 70, da Lei nº 8.666/93).
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Cláusula Décima – Das Penalidades e das Multas
10.1. O atraso injustificado na execução, bem como, a inexecução total ou
parcial do Contrato sujeitará a Contratada às sanções administrativas previstas nas seguintes
hipóteses, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93, facultada
ao Estado de Roraima, em todo caso, a rescisão unilateral:
a)Advertência por escrito;
b)Multa, nos termos seguintes:
b.1. 15 % (quinze por cento), sobre o valor da proposta, em caso de
recusa da CONTRATADA em assinar o Contrato dentro de 05 (cinco dias úteis), contados da
data de sua convocação;
b.2. 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor do empenho, por dia de
atraso na execução do objeto contratual, limitado este atraso em até 15 (quinze) dias;
b.3. 5% (cinco por cento) sobre o valor do empenho, por atraso na
execução do objeto contratual quando superior a 15 (quinze) dias;
b.4. 15% (quinze por cento) sobre o valor do empenho do Contrato não
realizado, no caso de:
b.4.1. Atraso superior a 30 (trinta) dias, na entrega do objeto
contratado;
b.4.2. Desistência da entrega do objeto contratado;
b.5. 15% (quinze por cento) sobre o valor do empenho, caso a
CONTRATADA venha a dar causa à rescisão contratual, sem prejuízo das ações cíveis ou
criminais aplicáveis à espécie.
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e firmar contrato
com a CONTRATANTE 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
a reabilitação, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e após decorrido prazo da sanção aplicada com base no item
anterior;
10.2. As penalidades estabelecidas nas alíneas b.2 e b.3, do subitem 10.1,
poderão ser suspensas em face de casos fortuitos, ou de força maior, desde que devidamente
justificados e comprovados.
10.3. As sanções previstas nas alíneas “c” e “d”, subitem 10.1, poderão ser
aplicadas em conjunto com as demais sanções, facultada a defesa prévia da Contratada no
prazo de 05 (cinco) dias úteis;
10.4. As sanções previstas nas alíneas “c” e “d”, do subitem 10.1, poderão
também ser aplicadas à CONTRATADA quando, em razão dos compromissos assumidos:
a) seu (s) representante(s) legal(ais) tenha(m) sofrido condenação
criminal definitiva por prática, nesta condição, de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;
b) praticarem ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação,
demonstrando não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública.
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Parágrafo Único – Os valores das multas referidas nesta Cláusula serão
descontados de qualquer fatura ou crédito da CONTRATADA.
10.5. Garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar
com a Administração Pública, e será descredenciada do Sistema de Cadastramento de
Fornecedores da CPL/RR, a que se refere o artigo 28 do Decreto n° 8.334-E de 1° de
outubro de 2007, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste
Contrato e das demais cominações legais, aquele que:
10.5.1 Não assinar o contrato ou a ata de registro de preços, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
10.5.2 Deixar de entregar documentação exigida no Edital;
10.5.3. Apresentar documentação falsa;
10.5.4 Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
10.5.5 Não mantiver a proposta;
10.5.6 Falhar ou fraudar a execução do Contrato;
10.5.7 Comportar-se de modo inidôneo;
10.5.8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
10.6. As penalidades previstas no item anterior serão obrigatoriamente
registradas no respectivo sistema de cadastro de fornecedor.
Cláusula Décima Primeira – Da Rescisão
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido na forma do art.
79, nas hipóteses previstas no art. 78, com as consequências indicadas no art. 80, todos da Lei
8.666/93, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados,
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:
11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.4.3. Indenizações e multas.
Cláusula Décima Segunda – Da Vigência e Eficácia
12.1. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado
por igual período, em consonância com o decreto estadual nº 28.635-E, de 22 de março de
2020, que declara estado de calamidade pública em todo o território do Estado de Roraima para
fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19, contados a partir da
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma do inciso II, do artigo 57, Lei nº
8.666/93, conforme interesse e/ou necessidade da CONTRATANTE. A sua eficácia legal darse-á após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado.
.
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Cláusula Décima Terceira – Da Alteração Contratual
13.1. Este Contrato somente sofrerá alterações ante as circunstâncias de
fatos supervenientes dispostas no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
Parágrafo Primeiro - Toda e qualquer alteração deverá ser processada
mediante a celebração de Termo Aditivo, numerado em ordem crescente e publicado no Diário
Oficial do Estado – DOE/RR. Será vedada a modificação do objeto.
Parágrafo Segundo - A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste
de preço, compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como, o empenho
de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, pode ser
registrado por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.
13.2. 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.
13.3. 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.
Cláusula Décima Quarta – Da Fundamentação Legal
14.1. Aplicam-se à execução do Contrato e, especialmente aos casos omissos
a Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D. O. U. de 18 de julho de 2002, e o
Decreto nº. 4.794-E, de 03 de junho de 2002, Decreto nº. 3.555, de 08 de agosto de 2000,
Decreto nº. 8.334-E de 01 de outubro de 2007,Lei no 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei nº 422
de 11 de março de 2004, Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS nº 8.742 de 07 de
dezembro de 1993, Decreto n .30 , de 14 de dezembro de 200 , Declaração de Emergência
em Saúde ública de Import ncia Internacional pela Organização undial da Saúde em 30 de
janeiro de 2020, Portaria/MS nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, Portaria/MC nº 337, de 24 de
março de 2020, Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, Portaria nº 58, de 15 de abril
de 2020, Decreto Estadual nº 28.635-E de 22 de março de 2020, Decreto Estadual nº 28.662-E
de 27 de março de 2020, Decreto Municipal nº 038/E de 22 de março de 2020, Decreto
Municipal nº 40/E de 26 de março de 2020, Medida Provisória n° 926, de 20 de março de 2020,
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, Decreto Municipal nº 050 de 19 de abril de 2020, e de
forma subsidiária, a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, a Lei Complementar nº. 123, de
14 de dezembro de 2006, demais legislações pertinentes, bem como o disposto no Edital de
Credenciamento nº_____/2020.
Cláusula Décima Quinta - Da Publicação e do Registro
15.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato, por
extrato, no Diário Oficial do Estado – DOE/RR, nos termos do Art. 61, Parágrafo único, da Lei nº
8.666/93, com suas alterações.
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Cláusula Décima Sexta – Do Foro
16.1. Fica eleito o foro da comarca de Boa Vista - Roraima para dirimir
quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato.
E por estarem certas e contratadas, assinam o presente Contrato em 03 (três)
vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas.

Boa Vista-RR, ______de______________ de 2020.
PELA CONTRATANTE:_____________________________________
CONTRATANTE
PELA CONTRATADA:_______________________________________
CONTRATADA
Testemunhas:
Nome: _____________________________________________________________
CPF Nº: __________________
Nome:______________________________________________________________
CPF Nº: __________________
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