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À 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 12.00092.2017 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 047/2019/SML/PVH 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, 

ORNAMENTAÇÃO E MONTAGEM, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE 

TANATOPRAXIA, SERVIÇOS DE TRANSLADO DE ESQUIFE, NOS TAMANHOS 

DISCRIMINADOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, visando atender 

necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF, 

conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II 

deste Edital, as quais deverão ser minuciosamente, observadas pelos licitantes quando 

da elaboração de suas propostas.” 

 

 

 

 

FUNERÁRIA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI - EPP, devidamente inscrita 

no CNPJ sob nº 05.206.586/0001-69, com sede à Avenida Governador Jorge Teixeira, 

nº 2633, bairro Liberdade, CEP 76.803-877, na cidade de Porto Velho, Estado de 

Rondônia, vem, tempestivamente, SOLICITAR ESCLARECIMENTOS AO EDITAL, 

pelos motivos de fato e direito que se segue. 

 

I – DOS FATOS 

Em conformidade com o Processo Administrativo acima epigrafado foi 

aberta autorização para instauração de procedimento licitatório com vistas a 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços funerários, 

com fornecimento de urnas mortuárias, ornamentação e montagem, serviços 

administrativos, serviços de tanatopraxia, serviços de translado de esquife, 

nos tamanhos discriminados, por um período de 12 (doze) meses. Todavia, 

existem lacunas no edital que dificultam a compreensão da execução dos serviços e 

formatação dos preços, motivo pelo qual apresenta-se o presente pedido de 

esclarecimentos. 
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II – DO DIREITO 

II.1 – Da Tempestividade do presente Pedido de Esclarecimento 

O presente pedido de esclarecimento apresenta-se de forma 

tempestiva, pois manifestada no prazo estabelecido no subitem 2.3 do instrumento 

convocatório, que assim dispõe: 

“2.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo 

licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro até 3 (três) dias 

úteis anteriores a data fixada para abertura da Sessão Pública, 

exclusivamente por meio eletrônico, pregoes.sml@gmail.com;” 

A data da sessão pública encontra-se marcada para abertura em 

16/05/2019 (quinta-feira) às 09h30min (horário de Brasília). Assim, ratifica-se a 

tempestividade em razão do pedido apresentado em 10/05/2019 (sexta-feira). 

II.2 – Da razões de esclarecimentos propriamente ditos: 

1) Nota-se pelo termo de referência, que os quantitativos apostos se coadunam 

com o consumo nos anos anteriores, considerando que não há uma demanda 

exata, dependendo das necessidades da população carente que necessitará dos 

serviços, no caso de morte de algum familiar ou pessoa considerada como 

indigente. 

 

Sabe-se que o artigo 15 da lei 8.666/93, especialmente ao inciso II, menciona 

que as compras, sempre que possível, deverão ser processadas através de 

registro de preços, principalmente no caso em tela, onde não se sabe se será 

necessário ou não os serviços, nem em qual tempo e quantitativo, o que 

caracteriza a necessidade do registro de preços e posterior contratação, caso 

necessário. 

 

Nesse sentido, considerando que não se trata de serviços contínuos, onde o 

contrato pode oscilar apenas em 25% de acréscimo ou supressão, conforme a 

lei, e a imprecisão dos quantitativo de serviços a serem contratados, a licitação 

em evidência não deveria ser por Registro de Preços? 

 

2) O pregoeiro irá aferir a habilitação das empresas classificadas em primeiro 

lugar, conforme exigências constantes no item 10 do edital?  

 

O questionamento se faz necessário, considerando que o item 10.4 do edital 

quanto à qualificação técnica, exige capacidade técnica compatível com o 

objeto. Todavia, o item 8 do Termo de Referência, dispõe que os atestados 

devam ser compatíveis em características, quantidades e prazos. Desse modo, 
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imperioso que se defina qual dos itens será considerado pelo pregoeiro para fins 

de habilitação. 

 

3) Sabe-se que só se exige planilha de composição de custos para serviços 

contínuos, com dedicação exclusiva de mão de obra, o que não é o caso. 

Entretanto, no ANEXO I-A DO EDITAL, as especificações do objeto estão 

intituladas como “PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS”. Assim, 

indaga-se: é necessário planilha de custos, ou apenas proposta de preços com 

valor unitário de todos os itens constantes do lote? 

 

4) O item 10.2 do edital que trata da habilitação jurídica, somado ao item 10.5 

que trata da qualificação econômico financeira, não estipulam a possibilidade de 

participação de empresas enquadradas como EIRELI, que trata-se de empresa 

individual de responsabilidade limitada, com funcionamento regulamentado pela 

lei nº 12.441/11. Pergunta-se a razão da falta de menção da referida empresa 

individual, nos itens retro mencionados, considerando que muitas das empresas 

atualmente estão enquadradas desta maneira, sem qualquer óbice para 

participação em certames licitatórios. 

 

5) O item 5.1, alínea “b” do Termo de referência, menciona que na execução dos 

serviços, compreende-se o pagamento de taxas públicas relativas aos serviços 

do objeto contratual. Nesse sentido, imperioso que se esclareça de quem é a 

responsabilidade da quitação financeira das referidas taxas, quando exigidas, 

considerando que na proposta de preços não consta item específico para a 

empresa incluir a remuneração dessas taxas. 

 

6) De igual modo do item anterior, o subitem 5.1, alínea “c” do Termo de 

Referência, informa do Traslado do corpo do local do velório até o destino final, 

ou seja, Cemitério Público Municipal local. Indaga-se, quais são os cemitérios 

inclusos neste item, se apenas os localizados na área urbana de Porto Velho 

(Cemitério dos Inocentes e Santo Antônio), ou contempla os outros cemitérios 

existentes nos distritos? 

 

6.1) Será possível que o corpo seja trasladado para outros municípios do 

Estado de Rondônia, ou apenas no município de Porto Velho, incluindo apenas 

os Distritos? 

 

6.2) Caso haja a obrigatoriedade do traslado até cemitérios localizados nos 

distritos ou até em outros municípios do Estado de Rondônia, quem será o 

responsável para recolhimento e pagamento de eventuais taxas e custos 

adicionais de complementação para sepultamento?  

 

O instrumento convocatório é silente quanto à possibilidade de subcontratação, 

porém, o item 16.1 da Minuta do Contrato informa da impossibilidade. Assim, 

caso haja a necessidade de sepultamento fora da área urbana do Município de 
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Porto Velho ou em outros municípios do Estado de Rondônia, é necessário 

incluir item no lote contendo as especificações desta complementação e 

possibilitar a subcontratação parcial, considerando que é necessária a 

contratação de funerárias nos referidos distritos/municípios, que são as 

permissionárias ou concessionárias que possuem autorização para realizar os 

serviços locais. 

 

III – DO PEDIDO 

Ante o exposto, bem como amparada na razão acima expendida, requer: 

a) resposta ao pedido de esclarecimento constante no presente pedido 

ora apresentado, publicando nova data, caso haja necessidade, para a realização do 

certame, para: 

b) a divulgação, pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o 

texto original, após a modificação requerida, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido; 

c) seja o presente pedido de esclarecimento processado em seus exatos 

termos de regularidade até seu encerramento. 

 

Termos em que, pede deferimento. 

Porto Velho/RO, 10 de maio de 2019. 

 
FUNERÁRIA SÃO CRISTÓVÃO EIRELI – EPP 

CNPJ nº 05.206.586/0001-69 

José Tiago Zanini Marques 

Titular 

RG: 10.875.967-4 SSP/PR 

CPF: 311.764.858-57 

 

Inventário de documentos em anexo: 

 

- Contrato social; 

- Identidade do sócio administrador. 




