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EDITAL
CREDENCIAMENTO N.º 03/2020
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220-88.228/2019)
A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por intermédio da Comissão
Julgadora, designada pela Portaria n.º 25 de 12 de novembro de 2019, levam ao conhecimento dos interessados
que, na forma da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, farão realizar o
presente Chamamento Público mediante as condições estabelecidas neste Edital.
DADOS DO CHAMAMENTO
Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS
Objeto: Credenciamento e contratação de empresas especializadas para a prestação de serviços
funerários com ou sem fornecimento de urnas funerárias, translado, manuseio, serviço de desinfecção,
sepultamento com disponibilidade de covas e cremação de cadáveres humanos, junto a cemitérios
privados ou utilizando os cemitérios públicos , por autorização e requisição (sob demanda) , da Secretaria
Municipal de Urbanismo e Habitação -SEMURH, no que diz respeito ao combate ao estado de
calamidade que o COVID-19 pode causar aos cemitérios públicos.
Esclarecimentos: durante todo o período de entrega de documentos, para o endereço wfr.cpl@gmail.com
Impugnações: Até 08/06/2020 às 18:00 hrs para o wfr.cpl@gmail.com
Prazo para entrega de Documentos: enquanto durar o Decreto Municipal de Calamidade Pública
relacionado ao COVID 19, para o endereço wfr.cpl@gmail.com
Sessão Pública: ☐ Sim, em / / às : hs
☒ Não
Retirada do Edital: O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos durante todo o período de vigência do
presente
Chamamento
Público,
com
retiradas
na
sede
da
CPL
ou
pelo
site
http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp
VALOR

Valor Total: R$ 2.317.500,00 (dois milhões, trezentos e dezessete mil e quinhentos
reais)
☐AQUISIÇÃO

NATUREZA DO
☒SERVIÇO
OBJETO:
☐OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
INFORMAÇÕES

Relatora: Wilma Freitas Rodrigues
e-mail: wfr.cpl@gmail.com
Endereço: Rua dos Ouriços, Quadra 9, Lote 11, n.º 06, Bairro do Calhau, São Luís - MA, CEP: 65071-820
Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o horário de Brasília –
DF.
OBS: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão e o prazo final de entrega da
documentação adiado para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo dia e hora, salvo as disposições em
contrário.
Recursos: Em caso de apresentação de recurso, o mesmo deverá ser encaminhado para o endereço
eletrônico wfr.cpl@gmail.com
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PARTE ESPECÍFICA
As seguintes Definições da Parte Específica deverão complementar, suplementar ou modificar as
informações constantes na Parte Geral.
Havendo divergência entre as informações constantes na Parte Geral e as Definições da Parte
Específica prevalecerão as últimas.
Número do Item da Parte
Definições da Parte Específica.
Geral.
Nota de Reserva:
Projeto Atividade: 19101.1648202212.124
DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

2.

Elemento de Despesa: 3.3.90
Fonte de Recurso: 100

Unidade Orçamentária: Ficha: 308
☐ Não há previsão de gastos para essa contratação
OUTRAS
VEDAÇÕES

5.

DEMAIS
DOCUMENTOS
EXIGIDOS NA
PROPOSTA

9.

HABILITAÇÃO
JURÍDICA

9.



REGULARIDADE
FISCAL E
TRABALHISTA

9.



Ato Constitutivo da requerente, e alterações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores



Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País




Alvará de localização fornecido pelo município
Cópia de documento oficial de identificação do representante da
licitante, válido em todo território nacional, que contenha foto.
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ),
conforme o caso
Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei, que
estejam dentro do prazo de validade até a data de entrega, composta de:
o

o
o

Certidão conjunta expedida pela Receita Federal do Brasil e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, incluindo contribuições
previdenciárias
Certidão negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado
(Débitos Fiscais e Dívida Ativa).
Certidão negativa expedida pela Prefeitura Municipal, (Débitos
Fiscais e Dívida Ativa).
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o





QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO
FINANCEIRA

QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

DECLARAÇÕES

OUTROS
DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
VALIDADE DA
PROPOSTA
APRESENTAÇÃO
DE AMOSTRAS
VISITORIA
TÉCNICA:

ANEXOS

CND - Certidão Negativa de Débito, emitida pelo INSS dentro do seu
período de validade; e
o CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, dentro do seu prazo de
validade.
CNDT – Certidão de Negativa de Débito Trabalhista
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal,
relativo ao domicílio ou à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto do certame
Certidão negativa de falência e recuperação judicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica
o

9.



Alvará Sanitário ou Autorização de Funcionamento equivalente do
licitante, expedido pelo órgão Federal, Estadual ou Municipal,
responsável pelo controle sanitário do comércio, da sede do licitante,
de conformidade com o objeto do contrato social ou Ato Constitutivo
equivalente e compatível com o objeto deste Processo Licitatório.



Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos de sua
habilitação, na forma § 2º do artigo 32 da Lei nº. 8.666/93, assinada por
Sócio, gerente, dirigente, proprietário ou procurador, devidamente
identificado;



Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos,
de conformidade com o disposto no art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93.

9.

9.

Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva,
deve
o
licitante
apresentar
comprovante
da
homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de
recuperação judicial em vigor.


9.

10.6

A proposta comercial terá validade mínima de 90 (noventa) dias, a contar
da data da abertura da sessão pública.
☒NÃO

19

☐ SIM, na forma do item

do Termo de Referência

☒NÃO

20

☐ SIM, realizada por equipe técnica do órgão interessado

45

Integram este Edital, e dele fazem parte, além dos Anexos mencionados
na Parte Geral deste edital, os seguintes documentos:
Anexo I – Termo de Referência
Anexo II – Modelo Proposta
Anexo III – Modelo Declaração
Anexo IV – Minuta do Contrato

Fls.____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Proc.nº 220-20.380/2019
Rubrica________________
___

PARTE GERAL
SEÇÃO I - DO OBJETO
1. O objeto do presente Chamamento é o credenciamento de interessados no fornecimento do objeto descrito no
campo DADOS DO CERTAME deste Edital, conforme condições, quantidades, exigências e preços estabelecidos
no Anexo I – Termo de Referência.
SEÇÃO II - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2. No campo DADOS DO CERTAME deste Edital consta o valor total disponível para as contratações dos
credenciados.
SEÇÃO III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3. Poderão participar deste Credenciamento as interessadas estabelecidas no País, que satisfaçam as condições
e disposições contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto à documentação, que desempenhem
atividade pertinente e compatível com o objeto deste Credenciamento.
3.1. O interessado responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante.
4. Não poderão participar deste Credenciamento:
4.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
4.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.4. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou
liquidação;

4.4.1. Nos casos em que o empresário esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, poderá participar
desde que apresente o plano de recuperação homologado em juízo.
4.5. quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93;
4.6. pessoas jurídicas que tenham, como sócio, gerente, acionista majoritário, responsável técnico,
subcontratado ou funcionário, que pertença ao quadro funcional da Contratante.
5. Em caso de outras vedações aplicadas ao presente caso, estarão disposta na Parte Específica deste Edital.
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SEÇÃO IV - DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
6. A partir da data, da hora e no local referido no Preâmbulo do presente Edital, as interessadas deverão entregar
os documentos de Habilitação e o Requerimento de Credenciamento, em envelope(s), podendo fazê-lo até a data
de encerramento.
6.1. Os documentos de Habilitação e o Requerimento de Credenciamento da interessada, exigidos no
presente Edital, deverão ser endereçados à CPL/PMSL, com indicação clara e visível do procedimento ao
qual se dirige, e a denominação do proponente, bem como a natureza do conteúdo, conforme indicação:
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº XX/2017
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ:

6.1.1. Constará na Parte Específica desse Edital a informação sobre a forma de apresentação, se em
envelope único para todos os documentos ou em envelopes individuais, sendo um para os documentos
de habilitação e outro para o Requerimento de Credenciamento.
6.2. Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia
indeléveis e legíveis, devidamente autenticadas em Cartório, por servidor da CPL/PMSL, ou ainda,
através de publicação em órgão da Imprensa Oficial, sob pena de inabilitação.
6.2.1. Serão aceitas somente cópias legíveis.
6.2.2. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam ilegíveis ou rasuradas.
6.2.3. A CPL/PMSL reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar
necessário.
7. O conteúdo dos documentos protocolados além do horário e/ou da data de encerramento estipulados neste
Edital não será objeto de análise e apreciação, importando em inabilitação da Requerente.
8. A interessada que preferir enviar seus Documentos de Habilitação via Correios, poderá fazê-lo, sendo certo
que os mesmos deverão ser entregues, pelos Correios, até a data de encerramento estipulados neste Edital, no
local e horário determinados no preâmbulo.
8.1. A entrega dos Documentos de Habilitação pelos Correios, após a data e/ou horário de encerramento
determinados no preâmbulo deste Edital, importará em inabilitação da Requerente.
SEÇÃO V – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
9. Na Parte Específica deste Edital consta a relação de documentos complementares à Requisição de
Credenciamento, bem como os documentos de habilitação fiscais, jurídicos, financeiros e técnicos exigíveis para
o presente Credenciamento.
10. O Requerimento de Credenciamento deverá ser digitado, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ambigüidade,
em papel timbrado da empresa, e apresentado com a documentação solicitada neste edital, em que, caso não
haja modelo disposto em anexo deste termo, constará:
10.1. indicação do número do Edital e do Processo;
10.2. indicação do nome da empresa, endereços, telefones e email de contato;
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10.3. indicação dos dias e horários de atendimento, bem como de sua rede de locais de atendimento,
quando for o caso;
10.4. discriminação dos produtos/serviços e respectivos preços, de acordo com o disposto nesse Edital;
10.5. indicação do banco, da agência e da conta corrente em que se efetuarão as operações bancárias
relativas ao credenciamento;
10.6. as propostas terão validade mínima de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida neste Edital, salvo disposição em contrário na Parte Específica do Edital; e,
10.7. data e assinatura do Representante Legal.
11. Ao protocolar seu pedido para o Credenciamento, a solicitante aceita e se obriga a cumprir todos os termos
deste Edital.
12. Não será permitido uma pessoa representar mais de um requerente, neste Credenciamento.
13. É vedada a apresentação de mais de uma proposta de habilitação, pela mesma requerente, neste
Credenciamento.
14. A entrega dos documentos de habilitação, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital,
implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.
15. Objetivando agilizar a formalização do contrato, o proponente deverá informar no Requerimento de
Credenciamento o nome do representante que assinará o contrato, bem como o n.° do seu RG e CPF, sendo que
no ato da assinatura, deverá ser apresentado documento hábil que comprove sua legitimidade.
16. As requerentes poderão, enquanto aberto o prazo de entrega de documentação, complementar documentos,
ajustar propostas ou solicitar novas vistorias técnicas.
SEÇÃO VI - DA SESSÃO PÚBLICA
17. Caso venha a ser realizada sessão pública, ocorrerá na data, hora e local indicados na Parte Específica deste
Edital.
SEÇÃO VII - DO RECEBIMENTO E ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO
18. Os trabalhos da CPL seguirão os seguintes trâmites:
18.1. O recebimento de toda a documentação para habilitação e a proposta será feito pela CPL em sua
sede, a partir do dia, hora e local previstos nos “Dados do Certame”;
18.2. A Comissão Julgadora promoverá a realização de sessão interna, sempre que julgar necessário, para
análise de documentos apresentados pelos interessados para habilitação, objetivando confirmar a sua
adequação ao previsto neste Edital, lavrando ata circunstanciada;
18.3. A Comissão Julgadora sempre que considerar necessário solicitará ao órgão interessado no
Credenciamento, por meio de sua equipe técnica, a análise dos documentos apresentados, bem como a
realização de vistorias, mediante os critérios definidos no Termo de Referência e seus anexos;
18.4. Será considerada habilitada a empresa que apresentar toda a documentação exigida e que atender a
todas as exigências deste Edital; e,
18.5. A CPL encaminhará à autoridade competente, depois de encerradas a fase de habilitação, a
documentação necessária para a formalização dos Atos de Homologação específicos para cada empresa.
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SEÇÃO VIII - DA AMOSTRA
19. A exigência de amostra será aquela discriminada na Parte Específica deste Edital.
SEÇÃO IX - DA VISITORIA TÉCNICA
20. A exigência de visita técnica será discriminada na Parte Específica deste Edital.
SEÇÃO X - DO RECURSO
21. Das decisões proferidas pela Central Permanente de Licitação – CPL caberão recursos nos termos do art. 109
da Lei 8.666/93 e alterações;
21.1. O Recurso deverá ser interposto mediante petição impressa, devidamente arrazoada e subscrita pelo
recorrente, obedecendo os prazos previstos na Lei de Licitações.
21.2. Os Recursos Administrativos deverão ser protocolados, de segunda a quinta-feira das 13:00 as 18:00
horas, e sexta-feira, das 8:00 as 12:00 horas no Protocolo Geral da Central de Licitação ou enviadas para o
endereço eletrônico indicado nos Dados do Certame.
22. Os recursos rejeitados pela Comissão Julgadora serão apreciados pela autoridade competente.
23. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, com a
devida revisão dos atos necessários.

SEÇÃO XI - DA HOMOLOGAÇÃO
24. A homologação de cada Credenciado compete à Autoridade Competente do Órgão Requisitante.
24.1. Todos aqueles que preencherem os requisitos constantes neste Edital terão seus requerimentos de
credenciamento aprovados pela Comissão Julgadora, sendo submetidos à homologação da Autoridade
Competente do Órgão Requisitante.

SEÇÃO XII - DO CONTRATO
25. As empresas serão convocadas para assinar o Contrato depois de cumpridas todas as etapas do processo de
credenciamento e terão um prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento do ofício de convocação.
25.1. O prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado por período de 05 (cinco) dias úteis,
quando solicitado pela empresa credenciada, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado
aceito pelo Órgão Requerente, sob pena de decair o direito ao credenciamento, sem prejuízos das sanções
previstas neste edital e no art. 81 da Lei nº 8.666/93.
SEÇÃO XIII - DO DESCREDENCIAMENTO
26. Ocorrerá o descredenciamento quando:
26.1. por algum motivo o credenciado deixar de atender as condições estabelecidas no Termo de
Referência e neste Edital;
26.2. na recusa injustificada do credenciado em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido, implicando em seu imediato descredenciamento e na imediata
suspensão do direito de licitar com Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS pelo prazo de 03 (três) meses;
e,
26.3. por qualquer motivo o contrato entre o credenciado e a SEMFAZ for rescindido.
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SEÇÃO XIV - DAS SANÇÕES
27. A interessada será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São
Luís e será descredenciado no cadastro de fornecedores da Prefeitura, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo de multa de até 30% do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes
casos:
27.1. Cometer fraude fiscal;
27.2. Apresentar documento falso;
27.3. Fizer declaração falsa;
27.4. Comportar-se de modo inidôneo;
27.6. Não assinar o contrato no prazo estabelecido;
27.7. Deixar de entregar a documentação exigida no certame;
27.8. Não mantiver a proposta.
28. Para os fins da Subcondição 80.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94,
95 e 97, da Lei n.º 8.666/93 e a apresentação de amostra falsificada ou deteriorada.
SEÇÃO XV - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
29. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública ou até 5 (cinco) dias após a
publicação do Credenciamento – o que ocorrer depois -, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o
ato convocatório deste Credenciamento mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico
indicado no tópico “DADOS DO CERTAME”, até as 18 horas, no horário oficial de Brasília-DF.
30. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização da sessão, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
31. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados à Comissão Julgadora, exclusivamente para o endereço
eletrônico indicado no tópico “DADOS DO CERTAME”, podendo ser submetidos durante todo o período de
entrega dos documentos.
32. Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnações a Comissão Julgadora será auxiliado
pelo setor técnico competente.
33. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no Credenciamento.
33.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela
Comissão Julgadora, nos autos do processo de licitação.
34. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no site da CPL e vincularão os participantes e
a Administração.

SEÇÃO XVI - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
35. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência,
Anexo I, do presente Edital.
SEÇÃO XVII - DAS OBRIGAÇÕES
36. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I, do
presente Edital.
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SEÇÃO XVIII - DO PAGAMENTO
37. As condições de pagamento estão previstas no Termo de Referência, Anexo I, do presente Edital.
SEÇÃO XIX - DISPOSIÇÕES FINAIS
38. Nenhuma indenização será devida aos proponentes pela apresentação de documentos relativos a este
Credenciamento.
39. A Comissão Julgadora poderá subsidiar-se em pareceres emitidos por técnicos ou especialistas no assunto
objeto deste Edital.
40. É facultado à Comissão Julgadora, em qualquer fase deste Credenciamento, promover diligência destinada a
esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão, posterior ao prazo de entrega da
documentação, de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de habilitação.
41. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados no Requerimento de
Credenciamento, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Credenciamento.
42. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICPBrasil, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos
verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas
em papel.
43. Aplicam-se ao presente Credenciamento a Lei 8.666/1993 e demais normas legais pertinentes.
44. As informações relativas à habilitações, bem como os avisos relativos a este Credenciamento, serão
disponibilizados aos interessados por meio do portal do Prefeitura.
45. Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições constantes da Lei nº 8.666/1993, nos princípios
de direito público e, subsidiariamente, com base em outras leis que se prestem a suprir eventuais lacunas.

SEÇÃO XX - DOS ANEXOS
46. Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos, além de outros porventura
mencionados na Parte Específica deste Edital:
45.1. Anexo I - Termo de Referência;
45.2. Anexo II – Minuta do Contrato;
45.3. Anexo III 45.4. Anexo IV SEÇÃO XXI - DO FORO
47. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,
serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
São Luís – MA, 01 de junho de 2020.
Wilma Freitas Rodrigues
Relatora
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO

1.1.Credenciamento e contratação de empresas especializadas para a prestação de serviços
funerários com ou sem fornecimento de urnas funerárias, translado, manuseio, serviço de
desinfecção, sepultamento com disponibilidade de covas e cremação de cadáveres humanos,
junto a cemitérios privados ou utilizando os cemitérios públicos , por autorização e requisição
(sob demanda) , da Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação -SEMURH, no que diz respeito
ao combate ao estado de calamidade que o COVID-19 pode causar aos cemitérios públicos.
2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. O Município de São Luís possui 09 (nove) cemitérios públicos (Cemitério São Pantaleão, Cemitério
do Tirirical, Cemitério do Turu, Cemitério do Tibiri, Cemitério de Santa Bárbara, Cemitério da Vila
Maranhão, Cemitério do Maracanã, Cemitério do São Raimundo e Cemitério da Vila Embratel), que de
acordo com informações prestadas pelo cessionário não possuem área física suficiente que permitam
expansão para novos sepultamentos em todos os cemitérios. Não obstante ter declarado o número de
mais de 2.000 vagas disponíveis de REUSO, bem como a construção 400 gavetas/jazigos no cemitério
localizado em Santa Barbara, para atendimento de óbitos nesse período.
2.2. Por força da Lei nº 4.119/2002, art.1º, inciso XXIII, é responsabilidade da Secretaria Municipal de
Urbanismo e Habitação – SEMURH, a administração, conservação e manutenção dos cemitérios públicos
municipais. Ocorre que, por meio da Portaria nº 188/2020 o Ministério da Saúde decretou Emergência
em Saúde Pública de Importância Nacional , em decorrência da Infecção Humana pelo novo Corona vírus
( COVID-19), em função da confirmação de casos de infecção no Estado e no Município de São Luís foram
editados o Decreto Estadual n] 35.672/2020 e o Decreto Municipal nº 54.936/2020, que
declarou estado de calamidade pública no Estado do Maranhão e no Município de São Luís;
2.3. Embora tenha determinado o fechamento do comércio e dos serviços públicos o número de pessoas
com a COVID -19 vem aumentando dia a dia , assim como o número de óbitos, havendo o Ministério
Público Estadual emitido a Rec 19ºPJESLZ -322020 , recomendado ao Município de São Luís que
elaborasse um Plano de Contingência específico para o manejo de óbitos pela COVID -19, de acordo com
os levantamentos realizados os cemitérios municipais não possuem área para expansão com abertura
de novas covas ou para construção de gavetas para sepultamentos, havendo de ser considerado que são
cemitérios antigos cujo a maioria dos jazigos são de uso particulares com contratos.
2.4. A decretação de estado de calamidade pública e a determinação do fechamento dos comércios
e de isolamento social levou ao estado de vulnerabilidade econômica os pequenos comerciantes , assim
como os comerciantes informais que embora não sejam hipossuficientes não possuem neste momento
condições financeiras para arcar com custos de sepultamentos advindos da COVID-19.
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2.5.O agravamento da situação e a falta de área para expansão que caso venha a ser necessária, requer
medidas urgentes com o credenciamento de empresas particulares que tenha cemitérios com áreas
disponíveis para sepultamento, mão de obra especializada, acessórios, expertise, assim como disponha
de toda a infraestrutura necessária para a realização de cremação quando necessária, levando em conta
o grau de periculosidade e facilidade de contágio do vírus corona que requer um tratamento
diferenciado daqueles que foram a óbito por sua infecção.

2.6. Diante da situação de urgência enfrentada e necessidade preeminente pelo Município de São
Luís , faz-se necessário a abertura de um processo de credenciamento de
empresas especializadas na prestação serviços de sepultamento com disponibilidade de covas e
cremação de cadáveres humanos, junto a cemitérios privados ou utilizando os cemitérios públicos , por
autorização e requisição (sob demanda) Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação.

3.DA DESCRIÇÃO DOS ITENS
ITEM ESPECIFICAÇÃO
UND QTDE V.UNIT.
V.TOTAL
01
Serviços funerários com inclusão de translado, Und 300
1.900,00
570.000,00
serviço
de
desinfecção
em
todo
o
procedimento, sepultamento sem fornecimento
de urnas em cemitérios públicos.
02
Serviços funerários em todo o com fornecimento Und 300
1.800,00
540.000,00
de urnas, serviço de desinfecção procedimento
com translado de cadáveres humanos, em
cemitério público.
03
Serviços funerários de sepultamento com Und 300
4.025,00
1.207.500,00
translado com serviços de desinfecção com a
disponibilidade de covas e / ou cremação de
cadáveres humanos, em cemitério privado.
Previsão de custo médio total é de R$ 2.317.500,00 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E DEZESSETE MIL E
QUINHENTOS REAIS)
4. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. Os serviços deverão ser executados de imediato, após a Autorização pela Secretaria Municipal de
Urbanismo e Habitação , obedecendo critério de igualdade entre as empresas credenciadas, onde cada
uma deverá ficar em regime de plantão de 24 horas.
4.2. As empresas credenciadas serão responsáveis pelo translado dos corpos, sepultamento ou
cremação de acordo com a gravidade do caso e recomendação. E quando necessário também será
responsável pelo preparo do corpo, e desinfecção de todo procedimento.
4.3. As empresas credenciadas firmarão documento com o responsável pela pessoa falecida de cessão
de uso de covas por um período de 05 (cinco) anos, para quando o caso couber;
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4.4. O responsável pela pessoa falecida deverá dizer se faz opção por uso do serviço de cremação
individual, esta opção deverá ser exercida obrigatoriamente na data do óbito.
5. DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS
5.1. Os serviços deverão ser executados de acordo com as normas e protocolos do Ministério da Saúde
para os óbitos cuja causa mortis foi a COVID -19, bem como normas editadas e publicadas pelos órgãos
estaduais e municipais.

6. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E ENTREGA DO OBJETO
6.1. O prazo para execução do serviço será de no mínimo 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado
de acordo com a decretação do fim de calamidade pública.
6.2. A previsão de sepultamentos/cremações a serem efetuados é de 1.000 ( um mil) de acordo com
estimativa alcançada pelos números divulgados e as projeções realizadas, frisando que só serão
utilizadas caso os cemitérios públicos não consigam dar vazão no montante de óbitos que lhe forem
demandados, observando os números de reuso , bem como de novas gavetas construídas, ou mesmo
em caso de esgotamento de vagas em tais cemitérios.
6.3. Os serviços deverão ter autorização expressa do gestor do contrato designado pelo Secretário
Municipal de Urbanismo e Habitação.
7.DA HABILITAÇÃO :
7.1.HABILITAÇÃO JURÍDICA
a.
cópia autenticada do registro empresarial perante a Junta Comercial, no caso de empresário
individual;
b.
cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, atualizados, em vigor e
registrados perante a Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias ou cooperativas;
c.
cópia autenticada dos documentos de eleição ou designação dos atuais administradores,
tratando-se de sociedades empresárias ou cooperativas;
d.
cópia autenticada do ato constitutivo devidamente registrado perante o Cartório de Registro
Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da
diretoria em exercício;
e.
cópia autenticada do ato constitutivo e estatuto vigente, devidamente aprovado em
Assembleia, em se tratando de sociedade cooperativa, acompanhado de prova da autorização do
órgão de controle competente e do arquivamento na Junta Comercial;
f.
decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exija;
g.
cópia autenticada de documento oficial de identificação do representante da licitante, válido
em todo território nacional, que contenha foto.
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7.2.REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a.
prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b.
prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo ao
domicílio ou à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do
certame;
c.
provas de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal relativas ao
domicílio ou à sede da licitante, mediante a apresentação de:
1. Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União ou
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União (também servirá de prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social - INSS,
nos termos da Portaria PGFN/RFB n° 1751, de 02/10/2014);
2. Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do
Estado de domicílio ou sede da licitante;
3. Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de
Tributos Municipais relativo à sede ou domicílio da licitante;
d.
prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio
da apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);
e.
prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com Efeitos
de Negativa, nos termos descritos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);
7.3.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a.
Alvará Sanitário ou Autorização de Funcionamento equivalente do licitante, expedido pelo
órgão Federal, Estadual ou Municipal, responsável pelo controle sanitário do comércio, da sede do
licitante, de conformidade com o objeto do contrato social ou Ato Constitutivo equivalente e compatível com
o objeto deste Processo Licitatório.

a1) Os documentos deverão ser apresentados no original, ou através de cópia autenticada por
cartório ou por funcionário da Prefeitura Municipal , ou publicação em órgão de imprensa oficial.
a2) Caso a empresa interessada esteja dispensada por lei de qualquer dos documentos exigidos por
este Edital, deverá apresentar declaração fundamentada neste sentido.
7.4.QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA
a.
Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica;
b.
Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica;
c.
Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar
comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial
em vigor.
8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1. Caberá à Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação, como CONTRATANTE:
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8.2.
Supervisionar o conjunto de atribuições a serem exercidas pelos empregados da empresa
CONTRATADA para a prestação dos serviços, evitando e restringindo que os prestadores de serviço
contratados exerçam atividades próprias dos servidores efetivos;
8.3.
Permitir o acesso e a permanência dos empregados da CONTRATADA às suas dependências,
para a execução dos serviços contratados, garantido, nesse caso, o direito de notificação direta da
pessoa encarregada da função CONTRATADA, sem que isso caracterize qualquer subordinação entre o
empregado da empresa CONTRATADA e a SEMURH;
8.4. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços,
dentro das normas estabelecidas em contrato;
8.5.
Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
formalmente pela CONTRATADA ou por seu preposto, para cumprimento de suas obrigações;
8.6. Efetuar inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o atendimento das
exigências contratuais;
8.7. Efetuar o pagamento à empresa CONTRATADA, nas condições que vierem a ser estabelecidas, tendo
como base as disposições deste Termo de Referência;
8.8. Exercer a fiscalização e supervisão dos serviços prestados, por servidores previamente designados,
podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as
condições e exigências especificadas, acompanhando rigorosamente o cumprimento, pela
CONTRATADA de todas as suas obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias relacionadas ao
respectivo contrato, exigindo cópias dos documentos comprobatórios da quitação dessas obrigações;
8.9. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato;
8.10. Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de qualquer empregado da CONTRATADA
considerado inadequado ou não qualificado para a execução dos serviços contratados, com ônus da
substituição para a CONTRATADA;
9. DAS EMPRESAS CREDENCIADAS
9.1. Caberá as CREDENCIADAS o cumprimento das seguintes obrigações:
9.1.1.Prestar os serviços e fornecer os materiais com estrita observância de normas técnicas e
orientações emanadas de órgãos fiscalizadores;
9.1.2.Tratar os usuários com cortesia, evitando ter com ele qualquer tipo de transtorno;
9.1.3.Orientá-los e informá-los quanto à forma de prestação dos serviços, seus direito e obrigações;
9.1.4.Fornecer as urnas mortuárias em tamanhos apropriados;
9.1.5.Informar aos usuários qualquer ocorrência que fuja à normalidade
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9.1.6.Manter durante toda a vigência do Contrato as mesmas condições de habilitação do momento
do credenciamento;
9.1.7.Aceitar os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor do contrato;
9.1.8.Responder por erro de qualquer natureza relativo aos métodos utilizados e resultados
pretendidos, seja na esfera administrativa, cível ou criminal.
9.1.9.Manter na condução dos serviços profissionais devidamente habilitados e qualificados para
sua realização;
9.1.10. Solicitar a substituição de responsáveis técnicos por outro igualmente qualificado;
9.1.11.Realizar os serviços com a aplicação das técnicas adequadas e com máximo respeito a
usuário;
9.1.12.Empregar na realização dos serviços equipamentos e materiais apropriados de EPIs conforme
normas estavelidades pelos órgãos sanitários;
9.1.13.Informar qualquer alteração nos métodos que possam comprometer o resultado esperado;
9.1.14. Fornecer a mão-de-obra, arcando com todos os ônus tributários, trabalhistas, previdenciários,
administrativos, taxas e emolumentos relativos à execução dos serviços;
9.1.15. Providenciar a substituição de qualquer empregado considerado inadequado pelo
CONTRATANTE à execução dos serviços contratados, bem como fornecer todo Epis necessários ao
atendimento as normas sanitárias e ao combate ao covid-19 aos seus funcionários;
9.1.16. Comunicar, com antecedência mínima de 03 (três) dias, ocorrências de afastamentos legais ou
de desligamento dos seus empregados, responsabilizando-se pela imediata substituição, sem qualquer
ônus para o CONTRATANTE, de forma a garantir a continuidade do serviço;
9.1.17. Prestar os serviços, objeto do contrato, utilizando-se de empregados devidamente qualificados
às normas e procedimentos estipulados pelos órgãos sanitários, e de boa índole moral;
9.1.18. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados à SEMURH ou a terceiros, por dolo ou culpa,
quando tenham sido causados por seus empregados durante a execução dos serviços;
9.1.19. Sujeitar-se, no tocante ao presente objeto, a mais ampla e irrestrita fiscalização e supervisão,
prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às determinações efetuadas;
9.1.20. Manter os seus empregados devidamente identificados por meio de crachá;
9.1.21. Indicar ao menos um preposto para representar perante a Administração, sendo que deverá
estar à disposição dos fiscais do contrato, bem como de todos os prestadores de serviço pessoalmente
ou por contato telefônico para atendimentos e esclarecimentos durante todo período da jornada de
trabalho;
9.1.22. Prestar esclarecimentos à SEMURH sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam,
bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da prestação dos serviços
contratados, sob pena de cominações administrativas e legais;
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9.1.23. Manter, durante o período de vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
trabalhistas, todas as condições de habilitação e qualificação técnica exigidas na licitação;
9.1.24. Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratado sem
autorização da SEMURH;
9.1.25. Assumir a responsabilidade por todas as obrigações estabelecidas na legislação específica de
acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados na
execução de serviços previstos neste Termo de Referência;
9.1.26. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou
penal, relacionada à execução dos serviços previstos neste Termo de Referência, originariamente ou
vinculada por prevenção, conexão ou continência;
9.1.27. Manter em seu quadro, pessoal suficiente para garantir a continuidade da execução dos serviços
contratados, inclusive nas situações de férias, licenças, faltas ao serviço, demissão e outros
afastamentos, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administração;
9.1.28. Não veicular, sem autorização da SEMURH, publicidade ou qualquer outra informação acerca
das atividades e programas do CONTRATANTE;
9.1.29. São atribuições do preposto, dentre outras:
9.1.29.1. Comandar, coordenar e controlar a execução dos serviços contratados;
9.1.29.2. Acompanhar os trabalhos realizados pelos empregados da CONTRATADA;
9.1.29.3. Cumprir e fazer cumprir, por parte dos empregados da CONTRATADA, todas as determinações,
instruções e orientações emanadas das autoridades da SEMURH, salvo se manifestamente ilegais ou
não previstas em contrato;
9.1.29.4. Reportar-se ao responsável pela fiscalização do contrato para dirimir quaisquer dúvidas a
respeito da execução dos serviços;
9.1.29.5. Relatar aos responsáveis pela fiscalização do contrato, pronta e imediatamente, toda e
qualquer irregularidade observada;
9.1.29.6. Realizar, além das atividades e tarefas que lhe forem atribuídas, quaisquer outras que julgar
necessárias, pertinentes ou inerentes à boa prestação dos serviços contratados;
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9.1.29.7. Administrar todo e qualquer assunto relativo aos empregados da CONTRATADA, respondendo,
perante a SEMURH, por todos os atos e fatos gerados ou provocados por eles;
9.1.29.8. Fornecer toda a ferramenta necessária a execução dos serviços.
10. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
10.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um Fiscal regularmente designada
pelo CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 8.666/1993.
10.2. Competirá aos fiscais do contrato dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do
contrato, de tudo dando ciência à autoridade competente, para as medidas cabíveis;
10.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas
e na ocorrência destas, não implica co-responsabilidade da Administração, ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/1993;
10.4. O fiscal do contrato anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando horário, dia, mês e ano, bem como o(s) nome(s) funcionário(s)
eventualmente envolvido(s), determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente, para as providências cabíveis.
11. VIGÊNCIA CONTRATUAL
11.1. Observada a disponibilidade orçamentária e financeira, o contrato terá vigência 03 (três ) meses,
a contar da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo na forma
da lei.
12. DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a licitante/adjudicatária,
que:
12.1.1. Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo
de validade da proposta;
12.1.2. Apresentar documentação falsa;
12.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
12.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
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12.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
12.1.6. Cometer fraude fiscal;
12.1.7. Fizer declaração falsa;
12.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.
12.2. A licitante/adjudicatária que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem anterior
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
12.2.1. No caso da infração aplicar-se-á, independentemente do impedimento de licitar/contratar,
multa de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso sobre o valor homologado, até o limite
de 10 dias;
12.2.2. Impedimento de licitar e de contratar com o Município com o respectivo descredenciamento,
pelo prazo de até cinco anos.
12.3. As sanções previstas nos subitens anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente.
12.4. A interposição de eventuais Recursos Administrativos se dará no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
obedecendo-se as demais disposições legais.
12.5. A inexecução parcial ou total das condições pactuadas, o erro de execução e a mora na execução,
sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações legais:
I. advertência;
II. multa de mora no percentual de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso no
cumprimento das obrigações assumidas incidente sobre o valor da parcela do objeto em
atraso, que será aplicada a partir do 2º (segundo) dia útil da inadimplência, contado da data
definida para o regular cumprimento da obrigação até a data do efetivo adimplemento,
observando o limite de 30 (trinta) dias;
III. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela do objeto em atraso, no caso de
inexecução total ou parcial do objeto contratado, após decorridos 30 (trinta) dias sem que
a CONTRATADA tenha iniciado a prestação da obrigação assumida, ensejando a sua rescisão;
IV. suspensão temporária de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 02 (dois)
anos;
V. 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, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e depois
de decorrido o prazo da sanção aplicada.
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12.5.1. A critério do CONTRATANTE, as sanções previstas nos incisos “I”, “IV” e “V”, poderão ser
aplicadas juntamente com as previstas nos incisos “II” ou “III”, facultada a defesa prévia da
CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
12.5.2. Se a multa aplicada for superior ao valor da eventual garantia prestada, além da perda desta,
responderá a CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pelo CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.
12.5.3. Aplicar-se-á advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação.
12.5.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666 de
1993.
12.5.5. A autoridade competente na aplicação das sanções levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
11.5.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos da garantia, ou
recolhidos em favor do Município, ou deduzidos dos valores a serem pagos, ou ainda, quando for o caso,
serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.
12.5.7. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do
recebimento da comunicação pela CONTRATADA.
13. DA ESTIMATIVA DE PREÇO
13.1. O custo total estimado para a contratação é R$ 2.947.500,00 (DOIS MILHÕES NOVECENTOS E
QUARENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS)
13.2. Neste valor estão incluídos todos os custos, impostos, taxas tributos, encargos sociais e
trabalhistas e outros que, direta ou indiretamente, decorram da prestação do serviço, sem inclusão de
expectativa inflacionária ou encargos financeiros.
14. DO PAGAMENTO
14.1. O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura pela
CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, devidamente atestada pelo fiscal do contrato
representante da Administração, conforme disposto no art. 73 da Lei nº. 8.666, de 1993.
14.1.1. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser encaminhada à Secretaria Municipal de Urbanismo e
Habitação, juntamente da comprovação da prestação dos serviços e ser obrigatoriamente, as seguinte
forma:
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14.1.1.1. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida,
compatível com os empregados vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na
forma do §4º do art. 31 da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995;
14.1.1.2. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura
que tenha sido paga pela Administração.
14.2. A regularidade fiscal da CONTRATADA será verificada mediante consulta efetuada por meio
eletrônico ou por meio da apresentação de documentos hábeis.
14.3. Encontrando-se a CONTRATADA inadimplente na data da consulta, poderá ser concedido, a
critério do CONTRATANTE, um prazo de 30 (trinta) dias (prorrogável a critério da Administração por uma
única vez) para que a mesma regularize a sua situação, sob pena de, não o fazendo, ter rescindido o
Contrato com aplicação das sanções cabíveis.
14.4. A SEMURH disporá do prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo representante da Administração.
14.5. A CONTRATADA regularmente inscrita no Simples Nacional, nos termos da LC nº 123, de 2006, não
sofrerá a retenção tributária. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto
na referida Lei Complementar.
14.6. Se houver aplicação de multa ou cobrança de indenizações, esta será descontada de qualquer
fatura ou crédito existente na SEMURH em favor da CONTRATADA e, caso seja a mesma de valor
superior ao crédito existente, a diferença será cobrada administrativa ou judicialmente.
14.7 É permitido a utilização das regras de pagamento editadas na MP 961/2020.
15. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
15.1. Os serviços de sepultamento ou cremação serão realizados no local indicado pela contratada
quando da assinatura do contrato.
15.2.Os serviços de translado será feito de acordo com as informações prestadas pelo gestor do
contrato;
16.DO DESCREDENCIAMENTO
16.1.Pelo Município, sem prévio aviso, quando:
16.1.1.A Empresa deixar de cumprir qualquer das cláusulas e condições do contrato;
16.1.2.A Empresa descumprir qualquer das obrigações estabelecidas no contrato, segundo o caso;
16.1.3.A empresa praticar atos fraudulentos no intuito de auferir para si ou para outrem vantagem
ilícita;
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16.1.4.Ficar evidenciada incapacidade da empresa credenciada de cumprir as obrigações
assumidas, devidamente caracterizadas em relatório circunstanciado de inspeção;
16.1.5.Por razões de interesse público de alta relevância, mediante despacho motivado e justificado
do Prefeito Municipal;
16.1.6.Em razão de caso fortuito ou força maior;
16.1.7.No caso da decretação de falência ou concordata da empresa credenciada, sua dissolução ou
falecimento de todos os seus sócios;
16.1.8.E naquilo que couber, nas outras hipóteses do art. 78 da Lei 8.666/93.
16.2.Pela Empresa credenciada:
16.2.1. Mediante solicitação escrita e devidamente justificada a PREFEITURA, com antecedência
mínimo de 30 (trinta) dias.
17. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
17.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão no Exercício Financeiro 2020;
Unidade Orçamentária: 19101.1648202212.124.3.3.90; Ficha: 308
18. DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. O transporte interno e externo do pessoal e dos equipamentos até o local dos serviços será de
inteira responsabilidade da CONTRATADA.
18.2. A CONTRATADA deverá utilizar pessoal experiente, assim como equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execução dos serviços
18.3. Será de responsabilidade da CONTRATADA a vigilância e proteção de todos os materiais e
equipamentos no local dos serviços.
18.4. Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos equipamentos e materiais no local da
execução dos serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos
decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da CONTRATADA.
18.5. Este Termo de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com a
licitante vencedora, independente de transcrições.
18.6. A CONTRATADA deverá manter sigilo de todas as informações a que tiver acesso em função da
execução do contrato. Nenhum dado obtido diretamente nos levantamentos, ou por qualquer outro
meio, poderá ser levado ao conhecimento de qualquer pessoa estranha a SEMURH, sob pena das
sanções administrativas, civis e penais aplicáveis.
São Luís – MA, de maio de 2020.
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL (EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
À Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação - SEMURH
Prezado Senhor,

A empresa____________________________________________, apresenta proposta para execução dos
serviços por demanda dos seguintes serviços e quantidades:

ITEM ESPECIFICAÇÃO
01
serviços funerários com inclusão de translado, serviço de
desinfecção em todo o procedimento, sepultamento sem
fornecimento de urnas em cemitérios ´publicos.
02
serviços funerários em todo o com fornecimento de urnas, serviço
de desinfecção procedimento com translado de cadáveres
humanos, em cemitério público.
03
Serviços funerários de sepultamento com translado com serviços
de desinfecção com a disponibilidade de covas e / ou cremação
de cadáveres humanos, em cemitério privado.

UND QTDE V.UNIT. V.TOTAL
Und 300

Und

300

Und

300

pelo valor global de R$ ______ (_____________) nos termos do Anexo desta Proposta, de acordo com o Termo
de Referência.
No preço acima ofertado, estão inclusos todos os custos necessários para a execução do serviço, objeto em
referência, como todas as despesas com a mão-de-obra a ser utilizada, bem como todos os custos diretos e
indiretos, frete, seguro, riscos, tributos, encargos trabalhistas, comerciais, equipamentos, manutenção dos
equipamentos, serviços de acabamento e seus insumos, e quaisquer outras despesas incidentes na execução dos
serviços, e que influenciem na formação dos preços desta Proposta.
O prazo de validade da proposta é de _____ (__________) dias. (Não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias).
Caso nos seja confiado o objeto desta proposta, comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo determinado,
e para esse fim fornecemos os seguintes dados:
DADOS DA EMPRESA:
Razão Social: CNPJ:
Endereço: Tel/Fax:
CEP: Cidade: UF:
Banco: Agência: C/C:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURADO CONTRATO:
Nome:
Endereço:
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ANEXO III
DECLARAÇÃO
Eu ................ (nome completo) ................,representante legal da empresa ................, com sede na rua
................, inscrita no CNPJ sob nº ................,interessada em participar da licitação em epigrafe,
DECLARO:
a) sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
presente processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores, também sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7° da
Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1°, da Lei n° 9.854, de 27 de outubro de
1999, DECLARA que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 anos;
b) que cumpre plenamente os requisitos exigidos para sua habilitação, estando ciente das penalidades
aplicáveis nos casos de descumprimento;
c) para os fins de direito e sob as penas da lei, caso seja declarada credenciada do certame e celebrado
o respectivo Contrato Administrativo, que tem a capacidade de executar ........ (por extenso) serviços
funerários por dia, perfazendo um total mensal de ....... (extenso) de serviços funerários, para
atendimento aos funerais referente aos óbitos da COVID-19, incluindo todos os equipamentos de
proteção individuais exigidos pela legislação pertinente à vigilância sanitária.
Informamos ainda, para os devidos fins que possuímos em nossa estrutura o seguinte:
1.
2.
3.
4.

Quantidade de Funcionários e Cargos: xxxx;
Quantidade de Veículos e Veículos Funerários: xxx;
Quantidade de Salas de Preparação: xxx;
Quantidade de Urnas em Estoque e seus tamanhos: xxxx;

d) caso seja declarada vencedora do certame e celebrado o respectivo Contrato Administrativo, que se
compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de segurança e saúde do trabalho,
responsabilizando - se pela formalização e registro contratuais e pela previsão de gastos com meio
ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.

Domicilio do Licitante, aos ...... de ................ de 2020.
ASS.: --------------------------------------------------------------------(nome e assinatura do representante legal).
Obs: Modelo de Declaração a ser utilizada, devendo ser confeccionada e apresentada em papel
impresso pela empresa licitante, em atendimento ao Edital.
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERÁRIOS COM
OU SEM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, TRANSLADO,
MANUSEIO, SERVIÇO DE DESINFECÇÃO, SEPULTAMENTO COM
DISPONIBILIDADE DE COVAS E CREMAÇÃO DE CADÁVERES
HUMANOS, JUNTO A CEMITÉRIOS PRIVADOS OU UTILIZANDO OS
CEMITÉRIOS PÚBLICOS , POR AUTORIZAÇÃO E REQUISIÇÃO (SOB
DEMANDA) , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E
HABITAÇÃO -SEMURH, NO QUE DIZ RESPEITO AO COMBATE AO
ESTADO DE CALAMIDADE QUE O COVID-19 PODE CAUSAR AOS
CEMITÉRIOS PÚBLICOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO LUÍS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SEMURH E A
EMPRESA XXXXX.

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado a SECRETARIA MUNICIPAL DE
URBANISMO E HABITAÇÃO - SEMURH - pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº.
06.307.102/0001-30, situada na Avenida Guaxenduba, 280/282 – Centro – São Luís (MA), nesta cidade de São
Luís, Capital do Estado do Maranhão, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Urbanismo e Habitação,
na pessoa do Sr. Madison Leonardo Andrade Silva, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, a empresa XXX, inscrita no CNPJ n. º XXX, localizada na
XXX, nesta cidade, neste ato representada por XXX, CPF n.º XXX, doravante denominado simplesmente
CONTRATADO, firmam o presente Contrato de Prestação de Serviços que se regerá pela Lei n.º 8.666/93,
mormente o disposto no art. 25, caput da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, assim como o disposto no Termo de
Referência, atendidas as cláusulas e condições que se anunciam a seguir::
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
Contratação de empresa especializada em serviços funerários com ou sem fornecimento de urnas funerárias,
translado, manuseio, serviço de desinfecção, sepultamento com disponibilidade de covas e cremação de
cadáveres humanos, junto a cemitérios privados ou utilizando os cemitérios públicos , por autorização e requisição
(sob demanda) , da Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação -SEMURH, no que diz respeito ao combate
ao estado de calamidade que o COVID-19 pode causar aos cemitérios públicos. conforme especificações e
condições contidas no TERMO DE REFERÊNCIA e na proposta da contratada, que integra o supracitado
processo.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão no Exercício Financeiro 2020; Unidade
Orçamentária: 19101.1648202212.124.3.3.90; Aplicação do Ficha: 308
CLÁUSULA TERCEIRA: DA DESCRIÇÃO DOS ITENS

ITEM ESPECIFICAÇÃO
01
serviços funerários com inclusão de translado, serviço de
desinfecção em todo o procedimento, sepultamento sem
fornecimento de urnas em cemitérios públicos.
02
serviços funerários em todo o com fornecimento de
urnas, serviço de desinfecção procedimento com
translado de cadáveres humanos, em cemitério público.
03
Serviços funerários de sepultamento com translado com
serviços de desinfecção com a disponibilidade de covas e

UND QTDE V.UNIT. V.TOTAL
Und 300

Und

300

Und

300
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/ ou cremação de cadáveres humanos, em cemitério
privado.
Previsão de custo total é de R$ ( )
CLÁUSULA QUARTA: DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Os serviços deverão ser executados de imediato, após a Autorização pela Secretaria Municipal de
Urbanismo e Habitação, obedecendo critério de igualdade entre as empresas credenciadas, onde cada
uma deverá ficar em regime de plantão de 24 horas.
4.2. As empresas credenciadas serão responsáveis pelo translado dos corpos, sepultamento ou
cremação de acordo com a gravidade do caso e recomendação. E quando necessário também será
responsável pelo preparo do corpo, e desinfecção de todo procedimento.
4.3. As empresas credenciadas firmarão documento com o responsável pela pessoa falecida de cessão
de uso de covas por um período de 05 (cinco) anos, para quando o caso couber;
4.4. O responsável pela pessoa falecida deverá dizer se faz opção por uso do serviço de cremação
individual, esta opção deverá ser exercida obrigatoriamente na data do óbito.
CLÁUSULA QUINTA: DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS

5.1. Os serviços deverão ser executados de acordo com as normas e protocolos do Ministério da Saúde
para os óbitos cuja causa mortis foi a COVID -19, bem como normas editadas e publicadas pelos órgãos
estaduais e municipais.
CLÁUSULA SEXTA: CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E ENTREGA DO OBJETO

6.1. O prazo para execução do serviço será de no mínimo 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado de
acordo com a decretação do fim de calamidade pública.
6.2. A previsão de sepultamentos/cremações a serem efetuados é de 1.000 ( um mil) de acordo com
estimativa alcançada pelos números divulgados e as projeções realizadas, frisando que só serão
utilizadas caso os cemitérios públicos não consigam dar vazão no montante de óbitos que lhe forem
demandados, observando os números de reuso , bem como de novas gavetas construídas, ou mesmo
em caso de esgotamento de vagas em tais cemitérios.
6.3. Os serviços deverão ter autorização expressa do gestor do contrato designado pelo Secretário
Municipal de Urbanismo e Habitação.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA HABILITAÇÃO:

7.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
a.
cópia autenticada do registro empresarial perante a Junta Comercial, no caso de empresário
individual;
b.
cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, atualizados, em vigor e
registrados perante a Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias ou cooperativas;
c.
cópia autenticada dos documentos de eleição ou designação dos atuais administradores,
tratando-se de sociedades empresárias ou cooperativas;

Fls.____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Proc.nº 220-20.380/2019
Rubrica________________
___

d.

cópia autenticada do ato constitutivo devidamente registrado perante o Cartório de Registro
Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da
diretoria em exercício;
e.
cópia autenticada do ato constitutivo e estatuto vigente, devidamente aprovado em
Assembleia, em se tratando de sociedade cooperativa, acompanhado de prova da autorização do
órgão de controle competente e do arquivamento na Junta Comercial;
f.
decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exija;
g.
cópia autenticada de documento oficial de identificação do representante da licitante, válido
em todo território nacional, que contenha foto.
7.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a.
prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b.
prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo ao
domicílio ou à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do
certame;
c.
provas de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal relativas ao
domicílio ou à sede da licitante, mediante a apresentação de:
1. Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União ou
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União (também servirá de prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social - INSS,
nos termos da Portaria PGFN/RFB n° 1751, de 02/10/2014);
2. Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do
Estado de domicílio ou sede da licitante;
3. Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de
Tributos Municipais relativo à sede ou domicílio da licitante;
d.
prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio
da apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);
e.
prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com Efeitos
de Negativa, nos termos descritos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);
7.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a.
Alvará Sanitário ou Autorização de Funcionamento equivalente do licitante, expedido pelo
órgão Federal, Estadual ou Municipal, responsável pelo controle sanitário do comércio, da sede do
licitante, de conformidade com o objeto do contrato social ou Ato Constitutivo equivalente e compatível com
o objeto deste Processo Licitatório.

a1) Os documentos deverão ser apresentados no original, ou através de cópia autenticada por
cartório ou por funcionário da Prefeitura Municipal, ou publicação em órgão de imprensa oficial.
a2) Caso a empresa interessada esteja dispensada por lei de qualquer dos documentos exigidos por
este Edital, deverá apresentar declaração fundamentada neste sentido.
7.4. QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA
a.
Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica;
b.
Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica;
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c.

Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar
comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial
em vigor.
CLÁUSULA OITAVA: OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. Caberá à Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação, como CONTRATANTE:
8.2.
Supervisionar o conjunto de atribuições a serem exercidas pelos empregados da empresa
CONTRATADA para a prestação dos serviços, evitando e restringindo que os prestadores de serviço
contratados exerçam atividades próprias dos servidores efetivos;
8.3.
Permitir o acesso e a permanência dos empregados da CONTRATADA às suas dependências,
para a execução dos serviços contratados, garantido, nesse caso, o direito de notificação direta da
pessoa encarregada da função CONTRATADA, sem que isso caracterize qualquer subordinação entre o
empregado da empresa CONTRATADA e a SEMURH;
8.4. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços,
dentro das normas estabelecidas em contrato;
8.5.
Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
formalmente pela CONTRATADA ou por seu preposto, para cumprimento de suas obrigações;
8.6. Efetuar inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o atendimento das
exigências contratuais;
8.7. Efetuar o pagamento à empresa CONTRATADA, nas condições que vierem a ser estabelecidas, tendo
como base as disposições deste Termo de Referência;
8.8. Exercer a fiscalização e supervisão dos serviços prestados, por servidores previamente designados,
podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as
condições e exigências especificadas, acompanhando rigorosamente o cumprimento, pela
CONTRATADA de todas as suas obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias relacionadas ao
respectivo contrato, exigindo cópias dos documentos comprobatórios da quitação dessas obrigações;
8.9. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato;
8.10. Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de qualquer empregado da CONTRATADA
considerado inadequado ou não qualificado para a execução dos serviços contratados, com ônus da
substituição para a CONTRATADA;
CLÁUSULA NONA: DAS EMPRESAS CREDENCIADAS

9.1. Caberá as CREDENCIADAS o cumprimento das seguintes obrigações:
9.1.1.Prestar os serviços e fornecer os materiais com estrita observância de normas técnicas e
orientações emanadas de órgãos fiscalizadores;
9.1.2.Tratar os usuários com cortesia, evitando ter com ele qualquer tipo de transtorno;
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9.1.3.Orientá-los e informá-los quanto à forma de prestação dos serviços, seus direito e obrigações;
9.1.4.Fornecer as urnas mortuárias em tamanhos apropriados;
9.1.5.Informar aos usuários qualquer ocorrência que fuja à normalidade
9.1.6.Manter durante toda a vigência do Contrato as mesmas condições de habilitação do momento
do credenciamento;
9.1.7.Aceitar os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor do contrato;
9.1.8.Responder por erro de qualquer natureza relativo aos métodos utilizados e resultados
pretendidos, seja na esfera administrativa, cível ou criminal.
9.1.9.Manter na condução dos serviços profissionais devidamente habilitados e qualificados para
sua realização;
9.1.10. Solicitar a substituição de responsáveis técnicos por outro igualmente qualificado;
9.1.11.Realizar os serviços com a aplicação das técnicas adequadas e com máximo respeito a
usuário;
9.1.12.Empregar na realização dos serviços equipamentos e materiais apropriados de EPIs conforme
normas estavelidades pelos órgãos sanitários;
9.1.13.Informar qualquer alteração nos métodos que possam comprometer o resultado esperado;
9.1.14. Fornecer a mão-de-obra, arcando com todos os ônus tributários, trabalhistas, previdenciários,
administrativos, taxas e emolumentos relativos à execução dos serviços;
9.1.15. Providenciar a substituição de qualquer empregado considerado inadequado pelo
CONTRATANTE à execução dos serviços contratados, bem como fornecer todo Epis necessários ao
atendimento as normas sanitárias e ao combate ao covid-19 aos seus funcionários;
9.1.16. Comunicar, com antecedência mínima de 03 (três) dias, ocorrências de afastamentos legais ou
de desligamento dos seus empregados, responsabilizando-se pela imediata substituição, sem qualquer
ônus para o CONTRATANTE, de forma a garantir a continuidade do serviço;
9.1.17. Prestar os serviços, objeto do contrato, utilizando-se de empregados devidamente qualificados
às normas e procedimentos estipulados pelos órgãos sanitários, e de boa índole moral;
9.1.18. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados à SEMURH ou a terceiros, por dolo ou culpa,
quando tenham sido causados por seus empregados durante a execução dos serviços;
9.1.19. Sujeitar-se, no tocante ao presente objeto, a mais ampla e irrestrita fiscalização e supervisão,
prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às determinações efetuadas;
9.1.20. Manter os seus empregados devidamente identificados por meio de crachá;
9.1.21. Indicar ao menos um preposto para representar perante a Administração, sendo que deverá
estar à disposição dos fiscais do contrato, bem como de todos os prestadores de serviço pessoalmente
ou por contato telefônico para atendimentos e esclarecimentos durante todo período da jornada de
trabalho;
9.1.22. Prestar esclarecimentos à SEMURH sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam,
bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da prestação dos serviços
contratados, sob pena de cominações administrativas e legais;
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9.1.23. Manter, durante o período de vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
trabalhistas, todas as condições de habilitação e qualificação técnica exigidas na licitação;
9.1.24. Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratado sem
autorização da SEMURH;
9.1.25. Assumir a responsabilidade por todas as obrigações estabelecidas na legislação específica de
acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados na
execução de serviços previstos neste Termo de Referência;
9.1.26. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou
penal, relacionada à execução dos serviços previstos neste Termo de Referência, originariamente ou
vinculada por prevenção, conexão ou continência;
9.1.27. Manter em seu quadro, pessoal suficiente para garantir a continuidade da execução dos serviços
contratados, inclusive nas situações de férias, licenças, faltas ao serviço, demissão e outros
afastamentos, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administração;
9.1.28. Não veicular, sem autorização da SEMURH, publicidade ou qualquer outra informação acerca
das atividades e programas do CONTRATANTE;
9.1.29. São atribuições do preposto, dentre outras:
9.1.29.1. Comandar, coordenar e controlar a execução dos serviços contratados;
9.1.29.2. Acompanhar os trabalhos realizados pelos empregados da CONTRATADA;
9.1.29.3. Cumprir e fazer cumprir, por parte dos empregados da CONTRATADA, todas as determinações,
instruções e orientações emanadas das autoridades da SEMURH, salvo se manifestamente ilegais ou
não previstas em contrato;
9.1.29.4. Reportar-se ao responsável pela fiscalização do contrato para dirimir quaisquer dúvidas a
respeito da execução dos serviços;
9.1.29.5. Relatar aos responsáveis pela fiscalização do contrato, pronta e imediatamente, toda e
qualquer irregularidade observada;
9.1.29.6. Realizar, além das atividades e tarefas que lhe forem atribuídas, quaisquer outras que julgar
necessárias, pertinentes ou inerentes à boa prestação dos serviços contratados;
9.1.29.7. Administrar todo e qualquer assunto relativo aos empregados da CONTRATADA, respondendo,
perante a SEMURH, por todos os atos e fatos gerados ou provocados por eles;
9.1.29.8. Fornecer toda a ferramenta necessária a execução dos serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

10.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um Fiscal regularmente designada
pelo CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 8.666/1993.

Fls.____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Proc.nº 220-20.380/2019
Rubrica________________
___

10.2. Competirá aos fiscais do contrato dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do
contrato, de tudo dando ciência à autoridade competente, para as medidas cabíveis;
10.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas
e na ocorrência destas, não implica corresponsabilidade da Administração, ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/1993;
10.4. O fiscal do contrato anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando horário, dia, mês e ano, bem como o(s) nome(s) funcionário(s)
eventualmente envolvido(s), determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente, para as providências cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA - PRIMEIRA: VIGÊNCIA CONTRATUAL

11.1. Observada a disponibilidade orçamentária e financeira, o contrato terá vigência 03 (três ) meses,
a contar da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo na forma
da lei.
CLÁUSULA DÉCIMA - SEGUNDA: DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a licitante/adjudicatária,
que:
12.1.1. Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo
de validade da proposta;
12.1.2. Apresentar documentação falsa;
12.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
12.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
12.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
12.1.6. Cometer fraude fiscal;
12.1.7. Fizer declaração falsa;
12.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.
12.2. A licitante/adjudicatária que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem anterior
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
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12.2.1. No caso da infração aplicar-se-á, independentemente do impedimento de licitar/contratar,
multa de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso sobre o valor homologado, até o limite
de 10 dias;
12.2.2. Impedimento de licitar e de contratar com o Município com o respectivo descredenciamento,
pelo prazo de até cinco anos.
12.3. As sanções previstas nos subitens anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente.
12.4. A interposição de eventuais Recursos Administrativos se dará no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
obedecendo-se as demais disposições legais.
12.5. A inexecução parcial ou total das condições pactuadas, o erro de execução e a mora na execução,
sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações legais:
I. advertência;
II. multa de mora no percentual de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso no
cumprimento das obrigações assumidas incidente sobre o valor da parcela do objeto em
atraso, que será aplicada a partir do 2º (segundo) dia útil da inadimplência, contado da data
definida para o regular cumprimento da obrigação até a data do efetivo adimplemento,
observando o limite de 30 (trinta) dias;
III. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela do objeto em atraso, no caso de
inexecução total ou parcial do objeto contratado, após decorridos 30 (trinta) dias sem que
a CONTRATADA tenha iniciado a prestação da obrigação assumida, ensejando a sua rescisão;
IV. suspensão temporária de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 02 (dois)
anos;
V. 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, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e depois
de decorrido o prazo da sanção aplicada.
12.5.1. A critério do CONTRATANTE, as sanções previstas nos incisos “I”, “IV” e “V”, poderão ser
aplicadas juntamente com as previstas nos incisos “II” ou “III”, facultada a defesa prévia da
CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
12.5.2. Se a multa aplicada for superior ao valor da eventual garantia prestada, além da perda desta,
responderá a CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pelo CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.
12.5.3. Aplicar-se-á advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação.
12.5.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666 de
1993.
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12.5.5. A autoridade competente na aplicação das sanções levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
11.5.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos da garantia, ou
recolhidos em favor do Município, ou deduzidos dos valores a serem pagos, ou ainda, quando for o caso,
serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.
12.5.7. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do
recebimento da comunicação pela CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA - TERCEIRA: DA ESTIMATIVA DE PREÇO

13.1. O custo total estimado para a contratação é R$ 1.740.000,00 (UM MILHÃO SETECENTOS E
QUARENTA MIL REAIS).
13.2. Neste valor estão incluídos todos os custos, impostos, taxas tributos, encargos sociais e
trabalhistas e outros que, direta ou indiretamente, decorram da prestação do serviço, sem inclusão de
expectativa inflacionária ou encargos financeiros.
CLÁUSULA DÉCIMA - QUARTA: DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura pela
CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, devidamente atestada pelo fiscal do contrato
representante da Administração, conforme disposto no art. 73 da Lei nº. 8.666, de 1993.
14.1.1. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser encaminhada à Secretaria Municipal de Urbanismo e
Habitação, juntamente da comprovação da prestação dos serviços e ser obrigatoriamente, as seguinte
forma:
14.1.1.1. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida,
compatível com os empregados vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na
forma do §4º do art. 31 da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995;
14.1.1.2. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura
que tenha sido paga pela Administração.
14.2. A regularidade fiscal da CONTRATADA será verificada mediante consulta efetuada por meio
eletrônico ou por meio da apresentação de documentos hábeis.
14.3. Encontrando-se a CONTRATADA inadimplente na data da consulta, poderá ser concedido, a
critério do CONTRATANTE, um prazo de 30 (trinta) dias (prorrogável a critério da Administração por uma
única vez) para que a mesma regularize a sua situação, sob pena de, não o fazendo, ter rescindido o
Contrato com aplicação das sanções cabíveis.
14.4. A SEMURH disporá do prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo representante da Administração.
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14.5. A CONTRATADA regularmente inscrita no Simples Nacional, nos termos da LC nº 123, de 2006, não
sofrerá a retenção tributária. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto
na referida Lei Complementar.
14.6. Se houver aplicação de multa ou cobrança de indenizações, esta será descontada de qualquer
fatura ou crédito existente na SEMURH em favor da CONTRATADA e, caso seja a mesma de valor
superior ao crédito existente, a diferença será cobrada administrativa ou judicialmente.
14.7 É permitido a utilização das regras de pagamento editadas na MP 961/2020.
CLÁUSULA DÉCIMA - QUINTA: LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

15.1. Os serviços de sepultamento ou cremação serão realizados no local indicado pela contratada
quando da assinatura do contrato.
15.2. Os serviços de translado será feito de acordo com as informações prestadas pelo gestor do
contrato;
CLÁUSULA DÉCIMA - SEXTA: DO DESCREDENCIAMENTO

16.1. Pelo Município, sem prévio aviso, quando:
16.1.1.A Empresa deixar de cumprir qualquer das cláusulas e condições do contrato;
16.1.2.A Empresa descumprir qualquer das obrigações estabelecidas no contrato, segundo o caso;
16.1.3.A empresa praticar atos fraudulentos no intuito de auferir para si ou para outrem vantagem
ilícita;
16.1.4. Ficar evidenciada incapacidade da empresa credenciada de cumprir as obrigações
assumidas, devidamente caracterizadas em relatório circunstanciado de inspeção;
16.1.5. Por razões de interesse público de alta relevância, mediante despacho motivado e
justificado do Prefeito Municipal;
16.1.6. Em razão de caso fortuito ou força maior;
16.1.7. No caso da decretação de falência ou concordata da empresa credenciada, sua dissolução ou
falecimento de todos os seus sócios;
16.1.8.E naquilo que couber, nas outras hipóteses do art. 78 da Lei 8.666/93.
16.2. Pela Empresa credenciada:
16.2.1. Mediante solicitação escrita e devidamente justificada a PREFEITURA, com antecedência
mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA - SÉTIMA: DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. O transporte interno e externo do pessoal e dos equipamentos até o local dos serviços será de
inteira responsabilidade da CONTRATADA.
17.2. A CONTRATADA deverá utilizar pessoal experiente, assim como equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execução dos serviços
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17.3. Será de responsabilidade da CONTRATADA a vigilância e proteção de todos os materiais e
equipamentos no local dos serviços.
17.4. Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos equipamentos e materiais no local da
execução dos serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos
decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da CONTRATADA.
17.5. Este Termo de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com a
licitante vencedora, independente de transcrições.
17.6. A CONTRATADA deverá manter sigilo de todas as informações a que tiver acesso em função da
execução do contrato. Nenhum dado obtido diretamente nos levantamentos, ou por qualquer outro
meio, poderá ser levado ao conhecimento de qualquer pessoa estranha a SEMURH, sob pena das
sanções administrativas, civis e penais aplicáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO FORO DE ELEIÇÃO
Fica eleito o Foro da Cidade de São Luís/MA Comarca da Capital, para dirimir qualquer litígio decorrente do
presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes
o presente instrumento em 04 (quatro) vias, de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença
de testemunhas abaixo firmadas.
São Luís - MA, ___ de ____________ de 2020.
MADISON LEONARDO ANDRADE SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO
CONTRATANTE

XXX
CONTRATADO
TESTEMUNHA: _________________________
C.P.F Nº _____________________________
TESTEMUNHA: _________________________
C.P.F Nº _______________________________

