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ANEXO I 
 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 007/2021 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 

O MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, pretende com base na Lei Federal nº 

10.520/2002, Decreto Federal nº 7892/2013, Lei Complementar nº. 123/2006, e subsidiariamente à Lei 

Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, bem como a legislação correlata e demais 

exigências previstas no Edital e seus Anexos, necessita da realização de Pregão Presencial para formar 

Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal, para a Contratação de empresa 

especializada em Serviços Funerários compreendendo: fornecimento de urnas, preparação do corpo e 

traslado, para atender os benefícios de auxílio funeral da Secretaria Municipal de Assistência Social de 

Senador José Porfírio. 

 

1.1. Com base nas Leis nº 10.520/2002, 8.666/1993 e Lei Complementar nº 123/2006. 

 

2. JUSTIFICATIVA E DA VIGÊNCIA 

 

2.1.  A referida aquisição justifica-se em razão da necessidade da Prestação de Serviços Funerários, 

visando atendimento pessoas vulneráveis, as quais não ostentam condições de arcar com os custos de 

um funeral digno para seus entes queridos falecidos, em homenagem ao princípio da dignidade 

humana. O programa abrange a prestação de serviços póstumos com fornecimento de urnas 

mortuárias, incluindo suporte, paramentações e translado. 

 

2.1.1. A presente contratação não é de natureza continuada. 

 

2.1.2.  A vigência da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano. 

 

3. OBJETO E QUANTIDADE 

 

3.1. Constituem objeto do presente processo licitatório para o Registro de preços para a 

Contratação de empresa especializada em Serviços Funerários compreendendo: fornecimento de 

urnas, preparação do corpo e traslado, para atender os benefícios de auxílio funeral da 

Secretaria Municipal de Assistência Social de Senador José Porfírio. 
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3.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PARA A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

 

Item Descrição dos Serviços Quant Und 

1 

Urna Funerária para Recém-Nascido, Especificação: Com visor 

confeccionada em madeira de pinus com 18mm de espessura; 

Forro Interior em tecido TNT; Acabamento em verniz de alto 

brilho; Tampa com 4 chaves; com 4 alças articuladas tipo 

parreira; Dimensões: Largura parte inferior ombro 30cm, largura 

parte superior ombro 35cm, comprimento parte inferior 0,80m, 

altura 18cm; Padrão popular; modelo sextavado.   

80 Und 

2 

Urna Funerária Infantil, Especificação: Com visor 

confeccionada em madeira de pinus com 18mm de espessura; 

Forro Interior em tecido TNT; Acabamento em verniz de alto 

brilho; Tampa com 4 chaves; com 6 alças articuladas tipo 

parreira; Dimensões: Largura parte inferior ombro 58cm, largura 

parte superior ombro 64cm, comprimento parte inferior 1,90m, 

na parte superior 1,96m, altura 22cm; Padrão popular; modelo 

sextavado. 

80 Und 

3 

Urna Funerária para Adulto, Especificação: Com visor 

confeccionada em madeira de pinus com 18mm de espessura; 

Forro Interior em tecido TNT; Acabamento em verniz de alto 

brilho; Tampa com 4 chaves; com 6 alças articuladas tipo 

parreira; Dimensões: Largura parte inferior ombro 58cm, largura 

parte superior ombro 64cm, comprimento parte inferior 1,90m, 

na parte superior 1,96m, altura 22cm; Padrão popular; modelo 

sextavado. 

100 Und 

4 

Urna Funerária Gorda, Especificação: Com visor confeccionada 

em madeira de pinus com 20mm de espessura; Forro Interior em 

tecido TNT; Acabamento em verniz de alto brilho; Tampa com 6 

chaves; com 8 alças articuladas tipo parreira; Dimensões: Largura 

parte inferior ombro 85cm, comprimento parte inferior 1,90m,  

altura 0,66cm; Padrão popular; modelo sextavado. 

16 Und 

5 

Urna Funerária Zincada, Especificação: Com visor 

confeccionada em madeira de pinus com 18mm de espessura; 

Interior de Zinco, Acabamento em verniz de alto brilho; Tampa 

com 4 chaves; com 6 alças articuladas tipo parreira; Dimensões: 

Largura parte inferior ombro 58cm, largura da parte superior do 

ombro 64cm, comprimento parte inferior 1,90m, na parte 

superior 1,96m, altura 22cm; Padrão popular; modelo sextavado. 

16 Und 

6 Embalsamento do corpo 20 Unid 

7 Preparação do corpo 80 Und 

8 Translado de cadáveres, Especificação: Percurso no raio de até 

2.000 quilômetros do município de Senador José Porfírio/PA  
20.000 Quilômetro 
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4. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.1. A prestação do serviço, objeto deste certame, se dará de forma parcelada, conforme as 

necessidades da Secretaria de Assistência Social ao longo da vigência da Ata de Registro de Preços, 

mediante o recebimento formal por parte da CONTRATADA das respectivas Ordens de Serviços 

encaminhadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 

4.2. Os serviços deverão ser executados em conformidade com as normas reguladoras relativas às 

atividades, inclusive com as normas da Vigilância Sanitária Municipal. 

 

4.3. A Contratada, se obriga a prestar os serviços, mantendo se de sobreaviso constante, para o 

atendimento a qualquer dia e hora, no decorrer da vigência deste contrato; 

 

4.4. A empresa deverá manter todos seus funcionários devidamente uniformizados adequados a sua 

função e com equipamentos de proteção individual e controle de qualidade, segundo determina a 

medicina e segurança do trabalho, não se tolerando uniformes incompletos, sujos ou de mau aspecto; 

 

4.5. A contratada é obrigada a substituir, de imediato e às suas expensas, produtos ou serviços em que 

se verificarem irregularidades, sem prejuízo da rescisão imediata do contrato, com aplicação das 

sanções cabíveis. Será exigido do licitante vencedor, padrão de qualidade e primeira linha, sujeitando-

se a devolução dos produtos ou serviços que não atenderem ao solicitado; 

 

5. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS. 

 

5.1. Considerar o critério de julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM para cada item; 

 

6. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS. 

 

6.1. O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que, 

trata a lei n° 10.520/2002. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

 

7.1. A Contratada obriga-se a: 

 

7.1.1. Proceder a prestação de serviços e o fornecimento dos bens nas condições estipuladas neste 

Termo de Referência, no prazo máximo estipulado, contados do recebimento da Ordem de 

Fornecimento; 

 

7.1.2. Prestar os serviços, fornecer os produtos ou efetuar a troca quando estiverem fora das 

especificações ou impróprios para a utilização, sem ônus para o Município, arcando com todas as 

despesas inerentes ao transporte, no prazo de 02 (duas) horas úteis, a contar da data da efetiva 

notificação; 

 

7.1.3. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais 

de entrega especificados; 
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7.1.4. Manter durante a execução do objeto deste Termo de Referência, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas; 

 

7.1.5. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, e 

previdência social e de segurança do trabalho, em relação a seus empregados; 

 

7.1.6. Fornecer os materiais em conformidade e condições estipuladas neste Termo de Referência; 

 

7.1.7. Possibilitar ao Fundo Municipal de Assistência Social de Senador José Porfírio, em qualquer 

etapa, o acompanhamento completo da execução do objeto, fornecendo todas as informações 

necessárias e/ou resposta a qualquer solicitação do Contratante; 

  

7.1.8. Responder pelos danos causados diretamente ao Fundo Municipal de Assistência Social de 

Senador José Porfírio ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, reparando às suas custas, 

quando da execução do objeto deste Termo de Referência, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento do Fundo Municipal de Assistência Social de 

Senador José Porfírio; 

 

7.1.9. Comunicar, por escrito, eventual atraso, anormalidade de caráter urgente prestando os 

esclarecimentos julgados necessários, apresentando razões justificadoras a serem apreciadas pelo 

Fundo Municipal de Assistência Social de Senador José Porfírio; 

 

7.1.10. O Fundo Municipal de Assistência Social de Senador José Porfírio não aceitará, sob nenhum 

pretexto, a transferência de responsabilidade da licitante vencedora para outras entidades, sejam 

fabricantes, representantes ou quaisquer outros; não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 

responsabilidade da licitante vencedora para outras entidades, sejam fabricantes, representantes ou 

quaisquer outros; 

 

7.1.11. Arcar com os custos da entrega, e se for o caso, com a instalação dos materiais; 

 

7.1.12. Atender prontamente quaisquer exigências do representante e do Fundo Municipal de 

Assistência Social de Senador José Porfírio inerentes ao objeto deste Termo de Referência; 

 

7.1.13. Indicar preposto para recebimento das notificações, informando o endereço eletrônico (e-mail), 

fax e telefone; 

 

7.1.14. Todas as despesas relativas ao fornecimento e entrega do material, mão-de-obra, fretes, 

transportes, impostos, taxas e etc., correrão por conta da empresa fornecedora. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 

 

8.1. A Contratante obriga-se a: 

 

8.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução da contratação, formalizada por meio de Nota de Empenho, 

bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura, a efetiva entrega dos produtos/Serviços e sua conformidade 

com a ordem de Fornecimento/Serviços; 
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8.1.2. Efetuar os pagamentos por meio de ordem bancária, até o 30º (trigésimo) dia após a data do 

recebimento dos materiais/serviços, observando-se, antes do pagamento, a atestação da Nota Fiscal, e 

demais exigências da legislação vigente; 

 

8.1.3. Devolver, com a devida justificativa, qualquer produto/serviço entregue fora das especificações; 

 

8.1.4. Propiciar à Contratada todas as facilidades de acesso aos locais onde serão entregues/prestados 

os produtos/serviços; 

 

8.1.5. Rescindir o Contrato, formalizado por escrito e mediante a anulação da Nota de Empenho, nos 

termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93; 

 

8.1.6. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais atinentes à presente contratação. 

 

9. AVALIAÇÃO DO CUSTO. 

 

9.1. O custo estimado da contratação e o respectivo valor máximo foram apurados mediante 

preenchimento de planilha de custos e formação de preços e pesquisas de preços praticados no 

mercado em contratações similares. 

 

10. MEDIDAS ACAUTELADORAS. 

 

9.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 

manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o 

pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou 

impossível reparação. 

 

11. CONTROLE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL. 

 

11.1. Em conformidade com os arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 10.1, a fiscalização da 

contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas 

que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração. 

 

11.1.1. O representante da Administração deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento 

e controle da execução do contrato. 

 

11.2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 

eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º 

e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

11.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 

redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não 

implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 

artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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12. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 

12.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da 

contratação é aquela prevista no Edital. 

 

  Senador José Porfírio - PA, 12 de março de 2021. 

 

 

 

_____________________________________ 

Maria Saloma Mendes de Oliveira 
Secretária Municipal de Assistência Social 
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