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TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCEDIMENTO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 

CREDENCIAMENTO 

1. DO OBJETO: 

CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS FUNERÁRIOS (TRANSLADO) E FORNECIMENTO DE PRODUTOS 

FUNERÁRIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS). 

2. DA JUSTIFICATIVA: 

2.1. Justifica-se a realização de Credenciamento para a prestação de 
serviços funerários, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, com a premissa de atender às famílias de baixa renda do município, as 
quais não ostentam condições de arcar com os custos de um funeral digno 
para seus entes queridos falecidos, garantindo assim a proteção social como 
medida para tentar amenizar a dor da perda com a preocupação de como arcar 
com os atos fúnebres.  

2.2. O presente Chamamento Público tem o propósito de proporcionar 
serviços funerários especializados, nos termos do artigo 25, caput, da Lei n° 
8.666/1993.  

2.3. Com efeito, o sistema de Chamamento Público de prestação de serviço 
consistente no conjunto de procedimentos aplicável às hipóteses em que a 
satisfação do interesse público demande a contratação múltipla e simultânea 
de interessados, com efetuação de pagamento conforme valores fixados no 
edital, tornando inexigível a realização de procedimento licitatório. 

2.4. A necessidade de contratação de múltiplos interessados se justifica em 
razão das condições geográficas do município que se encontra há mais de mil 
quilômetros de Belém-PA e cerca de 200 quilômetros de Redenção – PA, 
cidade de referência mais próxima, a exemplo. Além disso, o Município possui 
uma parcela de sua população residente em zonas rurais, onde estão muitas 
famílias beneficiárias dos serviços da Assistência Social Municipal. 

2.5. Não fosse somente isso, muitos munícipes acometidos por enfermidades 
são encaminhados para hospitais de referência localizados em Palmas e 
Paraíso do Tocantins, ambas localizadas no Estado do Tocantins, e por vezes, 
considerando a gravidade do caso, acabam por falecer naquele local e, por 
serem moradores do Município de Santana do Araguaia, Pará, necessitam 
terem seus corpos traslados à sua origem, para serem velados perante seus 
familiares, de modo que a assistência funeral naquelas localidades também 
devem se fazer presentes. 

2.6. Ressalta-se também a necessidade de contratação de empresas 
devidamente credenciadas e autorizadas para a realização de procedimentos 
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fúnebres, visto ainda o  atual cenário de epidemia ocasionada pelo COVID-19, 
que ainda assola todo o País, se tornando o referido Credenciamento ainda 
mais essencial. 

2.7. Desse modo, entende-se possível a implantação de um sistema de 
credenciamento com o objetivo de preservar a lisura, transparência e 
economicidade dos procedimentos, garantindo tratamento igualitário a todos os 
interessados que preencham as exigências estabelecidas em regulamento. 

3. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 

3.1. O valor estimado da contratação é de R$ 1.333.788,75 (Um milhão, trezentos e 
trinta e três mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos), 
conforme planilha a seguir detalhada: 

ITEM DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES UND QUANT Valor 
Unitário 

Valor Total 

001 URNA PARA CADAVER (ADULTO) SIMPLES – 
com visor, alça parreira tipo e verniz fosco, 
material madeira tipo pinus, cor mogno, medindo 
aproximadamente de 1,70 a 1,98 de comprimento 
X 0,40 altura X 0,60 largura, deverá suportar até 
90 kg, tampa padrão, material revestimento TNT. 

unidade 200 1.333,34 266.668,00 

002 URNA ADULTO PADRÃO MÉDIO – com visor, 
alça parreira e verniz, material madeira tipo 
pinus, cor mogno, medindo aproximadamente de 
1,70 a 2,10 de comprimento X 0,40 altura X 0,60 
largura, deverá suportar até 120 kg, tampa 
padrão, material revestimento TNT. 

unidade 200 1.600,00 320.000,00 

003 URNA ADULTO G E GG – com visor, renda, alça 
varão e verniz fosco, material madeira tipo pinus, 
cor mogno, medindo aproximadamente de 1,80 a 
2,10 de comprimento X 0,40 altura X 0,60 largura, 
deverá suportar até 120 a 150kg, tampa padrão, 
material revestimento TNT. 

unidade 50 2.700,00 135.000,00 

004 URNA ADULTO GIGANTE E EXTRA G – com 
visor, renda, alça varão e verniz fosco, material 
madeira tipo pinus, cor mogno, medindo 
aproximadamente de 1,80 a 2,20 de comprimento 
X 0,60 altura X 0,70 largura, deverá suportar até 
150 a 300kg, tampa padrão, material 
revestimento TNT. 

unidade 25 3.166,67 79.166,75 

005 URNA BRANCA INFANTIL - com visor, renda, 
alça varão e verniz fosco, material madeira tipo 
pinus, cor branca, medindo aproximadamente de 
0,50 a 1,60 de comprimento X 0,40 altura X 0,60 
largura, deverá suportar até 90kg, tampa padrão, 
material revestimento TNT. 

unidade 100 900,00 90.000,00 

006 URNA INFANTIL SIMPLES- sem visor, alça varão 
e verniz fosco, material madeira tipo pinus, cor 
branca, medindo aproximadamente de 0,80 a 1,00 
de comprimento X 0,40 altura X 0,60 largura, 
deverá suportar até 90 kg, tampa padrão, 
material revestimento TNT. 

unidade 100 700,00 70.000,00 

007 CONJUNTO DE ROUPAS ADULTO – material 
tecido (cetim) sexo (f), sendo vestido ou 
blazer nos tamanhos P, M, G e GG, sexo (M) 
material tecido Oxford ( calça, camisa, terno, 
meia e gravata), nos tamanhos P, M,G e GG 

unidade 200 190,00 38.000,00 

008 CONJUNTO DE ROUPAS INFATIL – material 
tecido (cetin), nos tamanhos P, M, G e GG 

unidade 100 155,00 15.500,00 

009 EDREDON ADULTO SIMPLES – material tecido 
(cetim), nos tamanhos P, M, G e GG 

unidade 200 146,67 29.334,00 

010 ORNAMENTAÇÃO INFANTIL – (algodão 

e manta de cetim) 
serviço 200 116,67 23.334,00 

011 CONJUNTO DE FLORES DE SEDA – material unidade 200 133,34 26.668,00 
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(cetim) - CADAVÉRICO 

012 VÉU SIMPLES – material tecido (tule), 
medindo 0,60 até 1,80 comprimento. 

unidade 200 41,67 8.334,00 

013 SACO CADAVÉRICO – material (plástico) com 
zíper, nos tamanhos P, M, G, GG e EXG 

unidade 200 156,67 31.334,00 

014 SERVIÇO DE TRANSLADO (SEM ASFALTO) – 
realizado com viatura adequada. 

Km Rodado 5000 3,37 16.850,00 

015 SERVIÇO DE TRANSLADO (COM ASFALTO) - 
realizado com viatura adequada. 

Km Rodado 60.000 3,06 183.600,00 

 

3.2. O preço referencial será definido através de sistema de gerenciamento 
de cotação. 
3.3. O valor a ser pago é fixo e irreajustável durante toda a vigência do 
contrato oriundo deste credenciamento. 

3.4. O credenciamento não implica em contratação, a qual ocorrerá conforme 
necessidade, desde que exista disponibilidade orçamentária. 

4. DA FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

4.1. A execução dos serviços será conforme necessidade da Credenciante, 
após emissão de Ordem de Serviços emitida pela pasta. 

4.2. É responsabilidade exclusiva e integral do Credenciado a utilização de 
pessoal técnico e habilitado para a execução do objeto contratado, bem como a 
quitação dos encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, cujos ônus e 
obrigações em nenhuma hipótese poderão ser repassados para o Município. 

4.3. A Secretaria Municipal de Assistência Social irá determinar o 
cronograma de atendimento às famílias, conforme o Credenciamento das 
empresas, que será executado em regime de plantão, ou seja, cada 
credenciada ficará responsável pelo atendimento da sua semana de plantão. 

4.4. O regime de plantão dos serviços se dividirá semanalmente, ou seja, a 
cada semana uma empresa ficará com a função de atender os objetos 
constantes desse credenciamento. 

4.5. Não se aplicará os itens 4.3 e 4.4 se o óbito ocorrer em Município 
diverso à Credenciante, ocasião em que executará o serviço de funeral e 
traslado, a funerária credenciada naquela localidade e, em havendo mais de 
uma credenciada, os serviços contratados serão alternados entre as empresas. 

4.6. Em não havendo empresa credenciada fora do Estado da Credenciante, 
como informado no item 4.5 acima, executará os serviços a empresa que 
estiver de plantão no Município, nos moldes estabelecidos nos itens 4.3 e 4.4. 

4.7. A empresa Credenciada ficará responsável pelos serviços contratados 
até o efetivo sepultamento, seja esta credenciada sediada no Município de 
Santana do Araguaia ou fora deste. 

4.8. É proibido cobrar das famílias qualquer tipo de valor objeto da 
contratação. 
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4.9. Para a realização do atendimento, o credenciado deverá receber do 
beneficiário a autorização de atendimento emitida pela Credenciante, na qual 
constará o serviço e/ou procedimento a ser realizado.  

4.10. Os serviços funerais deverão compreender apenas os especificados na 
tabela constante deste Termo de Referência. 

5. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES: 

5.1. A CONTRATANTE/CREDENCIANTE obriga-se a: 

5.1.1. Publicar o resumo do contrato e dos aditamentos na imprensa oficial, 
conforme a Lei Federal n° 8.666/1993; 

5.1.2. Transmitir às empresas Credenciadas as informações necessárias à 
prestação de serviço; 

5.1.3. Designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à 
fiscalização do serviço prestado com a competência para atestar o 
efetivo serviço bem como anotar, em registro próprio, as falhas 
detectadas e comunicar às empresas credenciadas as ocorrências 
que exijam medidas corretivas; 

5.1.4. Verificar e aceitar as faturas emitidas pelas empresas credenciadas, 
recusando-as quando inexatas e/ou incorretas, ficando neste caso, 
suspenso o prazo para pagamento, o qual somente começara fluir 
após a apresentação de nova fatura, devidamente retificada, ou Nota 
de Correção, não sendo considerado esse intervalo de tempo para 
efeito de atualização do valor contratual.  

5.2. O CREDENCIADO obriga-se a: 

5.2.1. Prestar os serviços e fornecer os materiais com estrita observância 
de normas técnicas, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 
constarão as indicações referentes a: marca, procedência e prazo de 
validade. 

5.2.2. A contratada ficará responsável por no ato da entrega do objeto 
exigir do responsável cópia da Certidão de Óbito, RG, CPF e 
Comprovante de residência do falecido e apresentar cópia do RG e 
telefone para contato do responsável; 

5.2.3. Comunicar à Autoridade Sanitária responsável, a ocorrência de 
traslado com urna funerária contendo Restos Mortais Humanos, 
conforme o artigo 6º da RDC da ANVISA Nº 033/2011; 

5.2.4. Cumprir a legislação sanitária vigente, no que tange às boas partes 
de transporte; 
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5.2.5. Juntar Nota Fiscal a correspondente Ordem de Serviço ou 
Autorização de Fornecimento; 

5.2.6. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade 
com as obrigações ora assumidas todas as condições e habilitação e 
qualificação exigidas no Edital (art. 55, inciso XIII, da Lei nº 
8.666/93); 

5.2.7. Tomar conhecimento prévio e concordar em cumprir a forma de 
execução deste contrato, da forma como a contratante exige e 
descreve no Termo de Referência; 

5.2.8. Responsabilizar pelos custos inerentes a encargos tributários, 
sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de 
gerenciamento, resultantes da execução do contrato; 

5.2.9. Dar brevidade ao atendimento de traslado, tomando as medidas 
cabíveis para transportar os restos mortais humano em lugar 
informado até o local do velório, seja ele terrestre e/ou marítimo 
providências a ser a partir do exato momento em que receber a 
ordem de compra; 

5.2.10. Providenciar com agilidade para que o ato fúnebre aconteça da maior 
brevidade possível dentro do que compete à contratada, 
principalmente neste período de pandemia causado pelo COVID-19, 
assim sendo, fica estabelecido que a partir do momento em que 
receber a ordem para executar serviço à contratada precisa notificar 
imediatamente o recebimento; 

5.2.11. Encaminhar à contratante no ato do contrato endereço de e-mail, 
telefone fixo ou móvel com WhatsApp ativos para que ambas as 
partes possam comunicar sem problemas e/ou dificuldades, 
independentemente do dia ou horários;  

5.2.12. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de 
acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

5.2.13. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado 
neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

5.2.14. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

5.2.15. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

6. DAS PENALIDADES: 

6.1. Ao Credenciado que, sem justa causa, não cumprir as exigências 
constantes deste edital e compromissos assumidos em suas propostas, 
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ressalvados os casos fortuitos ou de força maior devidamente justificado e 
comprovados a juízo da Administração, aplicar-se-ão as seguintes penalidades, 
em função da natureza e gravidade da falta cometida, considerando ainda, as 
circunstâncias e o interesse da Administração: 

6.1.1. Advertência; 

6.1.2. Multa de mora 0,3% (três décimos por cento) ao dia de atraso na 
execução do objeto, limitado a trinta dias; 

6.1.3. Multa de 10% sobre o valor do serviço prestado; 

6.1.4. Suspensão do direito de licitar pelo prazo máximo de 02 (dois) anos; 

6.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração enquanto perdurarem os motivos 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 a Administração por prejuízos resultantes e após decorrido 
o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

6.2.  A aplicação de penalidade também não eximirá a empresa credenciada 
de arcar com danos que por culpa ou dolo causar a terceiros ou ao Município, 
direta ou indiretamente. 

6.3.  As multas não tem caráter compensatório, são independentes e 
cumulativas e não eximem a credenciada da prestação do serviço. 

6.4. Em qualquer caso de aplicação de sanção, será sempre garantido o 
contraditório e ampla defesa, sempre em processo administrativo específico. 

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

7.1. O pagamento ao contratado somente será efetuado após a 
apresentação do documento comprobatório da execução e atestada pela 
Secretaria Municipal de Assistência Social e a sua efetiva execução, sendo 
realizado mediante depósito em conta bancária ou cheque nominal. 

7.2. Havendo erro na fatura (preço diferente do contrato ou qualquer outra 
irregularidade) ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da 
fatura será suspensa para que a Contratada adote as providências necessárias 
a sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data 
do aceite da fatura, reapresentada. 

7.3. Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das 
responsabilidades contratuais. 

8. DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 
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8.1. As despesas para pagamento deste contrato correrão à conta dos 
recursos orçamentários para o exercício 2022, constantes de dotações 
consignadas no orçamento municipal vigente, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: Secretaria Municipal de Assistência Social  
Fonte: Fundo Municipal de Assistência Social 

08.122.0137. 2-150  Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
3.3.39.39.00.00 – Material de Consumo 
08.122.0137. 2-155  Benefícios Eventuais 
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
3.3.39.39.00.00 – Material de Consumo 
08.122.0137. 2-160  Serviço de proteção social básica - Estado 
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
3.3.39.39.00.00 – Material de Consumo 

 
9. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 

9.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/1993, será designado 
representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e 
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 
observados. 

9.2. A prestação de serviços será acompanhada e fiscalizada pelo Setor de 
Compras da Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia, simultaneamente 
com o gestor de contratos. 

9.3. 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 ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 
da Lei nº 8.666, de 1993. 

10. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO CREDENCIAMENTO: 

10.1. O presente credenciamento poderá ser revogado, todo ou em parte, por 
razões de interesse da Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado. 

APROVO o presente Termo de Referência em 14/09/2022 e encaminho o mesmo ao 
Setor Competente para os devidos fins. 

 
CATARINA DA LUZ CARVELI 

Secretária Municipal de Assistência Social 
Portaria nº008/2021 


