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ATA DE REUNIÃO – ANÁLISE E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO – CONFECÇÃO E ASSINATURA DA ATA. 

 
Processo: Nº 2019.011712 
Objeto: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS FUNERÁRIOS (FORNECIMENTO DE URNAS, PREPARAÇÃO 
DE CORPO E TRANSLADO).  

Órgão Gestor: Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher/Fundo 

Municipal de Assistência Social. 

 
1. DA ABERTURA DA SESSÃO  
1.1. Às nove horas do dia três do mês de março do ano de dois mil e vinte na sala da 

diretoria da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher, 
situada na BR 242, Km 405 (saída para Peixe), lote 04, gleba 08, Bloco H, parte do 
loteamento da Faz. Santo Antônio, na cidade de Gurupi-TO, reuniu-se a Comissão 
Especial de Avaliação e Credenciamento - CEAC, composta por três membros, Joenes 
Ramalho da Silva Ribeiro, Anne Kássia Oliveira Almeida Valadão e Isabel Batista Rios 
Coelho , nomeadas pela Portaria Nº 078, de 19 de agosto de 2019, para dá início à análise 
dos documentos apresentados pelos interessados no Chamamento Público nº 007/2019, 
Processo nº 2019.011712 que tem por objeto o Credenciamento de empresas para 
prestação de serviços funerários (fornecimento de urnas, preparação de corpo e 
translado) para o atendimento de famílias carentes, e decidiu o que se segue:  

 
1.2. Declarada aberta a sessão, registra-se que as pessoas jurídicas elencadas abaixo fizeram a 

inscrição no presente procedimento de credenciamento, apresentando os envelopes de 
habilitação hermeticamente lacrados, contendo a documentação exigida no Edital de 
Chamamento Público. Os envelopes encontram-se devidamente rubricados/assinados 
pelas interessadas.  

            São elas: 
 
1.2.1. CAETANO E PENHA LTDA (Funerária Santo Antônio), CNPJ nº 02.722.408/0001-00, 

com sede na Av. Pará nº 1772, centro, Gurupi/TO, CEP 77403-010, representada pelo Sr. 

Daniel Petterson da Silva Sousa, portador do RG nº 1050373 SSP/TO 2° Via, CPF nº 
033.391.591-17, telefone 98467-1909; 

 
1.2.2. REIS E CORTES LTDA-ME (Funerária Serpos), CNPJ nº 10.634.993/0001-07, com sede 

na Av. Paraná, Qd. 254, Lt. 15, n° 1570, centro, Gurupi/TO, CEP: 77403-050, a qual apenas 
encaminhou o envelope, sem se fazer representar por qualquer representante.      
 

2. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
2.1. Em seguida passou-se à abertura dos envelopes contendo documentos de habilitação das 

empresas participantes, com fins de análise dos documentos de habilitação das mesmas.  
 
2.1.1. A Comissão realizou os seguintes apontamentos referente à empresa CAETANO E 

PENHA LTDA: os documentos apresentados para o credenciamento pelas pessoas 
jurídicas são os descritos nos itens  11. e 12. do Edital.  Não há objeções quanto alguns 
documentos, salvo os das alíneas “c” e “g” do subitem 11.4.1, e o disposto no subitem 
11.5.2, explica-se: foram apresentadas cópias simples sem autenticações, ou 
desacompanhadas do original no ato da inscrição da Cédula de Identidade do 
representante legal e, ainda, não foram apresentados nem um documento que prove a 
Permissão para a prestação dos Serviços Públicos e nem o Alvará Sanitário, emitido pelo 
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Poder Executivo Municipal. Frisa-se, portanto, que os documentos autenticados é um 
requisito essencial de validade dos documentos apresentados. Nesse sentido, vede o que 
dispõe o art. 32 da Lei 8.666/93: “Os documentos necessários à habilitação poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa 
oficial”.  

 
2.1.2. Por conseguinte, passou-se a análise dos documentos da empresa REIS E CORTES 

LTDA-ME, que merecem os seguintes apontamentos: foram apresentados todos os 
documentos dos itens 11. e 12. do Edital, no entanto, há ressalvas nos  subitens 11.5.1 e 
11.5.2, respectivamente, Alvará de Localização e Funcionamento e Alvará Sanitário que 
estão com prazo de validade vencidos. E o subitem 11.4.1, alínea “g” foi apresentado 
cópia de Sentença, a qual exara que a Funerária passa a ter apenas a segurança definitiva, 
não podendo o município impedir/interditar a prestação de seus serviços, em vez do 
Termo de Permissão, concedido pelo Poder Executivo. 

 
2.2. Por último, foram feitas diligências para verificar as autenticidades do Alvará de 

Localização e Funcionamento junto ao sítio da Prefeitura Municipal de Gurupi e da 
Consolidação dos Contratos no site da Junta Comercial do Tocantins – Jucetins, ambos da 
empresa CAETANO E PENHA LTDA, e foi constatada a autenticidade de todos os 
documentos.   

 
3. CONCLUSÃO 
3.1. Após análise detalhada de todas as exigências de habilitação do Edital e diligências 

necessárias restaram inabilitadas as empresas: CAETANO E PENHA LTDA e REIS E 
CORTES LTDA-ME. Entretanto a Comissão decidiu aplicar o disposto no subitem 8.4 do 
Edital, concedendo o prazo de 08 (oito) dias úteis para as duas empresas 
complementarem e/ou adequarem os documentos do credenciamento às exigências 
editalícias, cujo termo inicial é a publicação desta ata no sítio da Prefeitura Municipal de 
Gurupi. 

  
4. DO ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

4.1. Nada mais havendo a tratar e digno de nota lavrou-se a presente Ata, em seguida lida 
e aprovada, que vai assinada pelos presentes. 

 

Gurupi – TO, 03 de março de 2020. 
 

 
Joenes Ramalho da Silva Ribeiro  

Membro da CEAC 
 

Anne Kássia Oliveira Almeida Valadão 
Membro da CEAC 

 
Isabel Batista Rios Coelho 

Membro da CEAC 
 


