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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DEMANDANTE 

1.1. Órgão Licitador: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MELGAÇO 

1.1.1. CNPJ: 13.538.307/0001-92 

1.1.2. Secretaria Interessada:  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO 

SOCIAL 

1.1.2.1. Endereço: com sede localizada na Av. Senador Lemos, 213 | Centro – Melgaço – Pará | 

CEP: 68490-000 

1.1.3. Secretário(a) Municipal:  ANTÔNIA FERREIRA ROCHA 

1.1.3.1. Nomeação: Portaria nº 0005/2021     | Data/Ano: 01/01/2021  

1.1.3.2. Dados Pessoais: CPF: 715.294.892-53     | RG: 3503063 - PCII/PA 

1.1.3.3. Endereço: Rua Venino Garcia     | Nº: 309     | Bairro: Tucumã     | Cidade: Melgaço     | 

Estado: PA     | CEP: 68.490-000 

2. OBJETO 

2.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E PREPARAÇÃO DO CORPO E 

TRANSLADO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 

2.1.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

2.1.1.1. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS 

2.1.1.1.1. O quantitativo e a descrição técnica dos serviços estão descritos em anexo 

 a) Serviços de funeral simples completo; 

 b) Serviços de funeral especial adulto; 

 c) Serviços de funeral infantil (crianças com estatura de até 0,60cm); 

 d) Serviços de funeral infantil (crianças de 0,61 cm a 1 m); 

 e) Serviços de tanatopraxia; 

 f) Disponibilização de sala para velório; 

 g) Serviços de translado. 

2.1.1.2. DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1.1.2.1. Os serviços deverão ser realizados de acordo com necessidade e autorização do(a) 
gestor(a) do Fundo Municipal de Assistência Social do município, com prazo de entrega não superior 
a 01 (um) dia, contados a partir da emissão da Ordem de Fornecimento, se for o caso. 

2.1.1.2.2. Os serviços funerários abrangem a preparação do corpo, embalsamento e formalização 
de cadáver, fornecimento de urna mortuária constituída e forrada com material de fácil degradação, 
ornamentação de cadáver em urna mortuária, oferecimento de capela para velório, montagem e 
manutenção de velórios, oferecimento de transporte funerário e entrega do corpo no cemitério de 
destino, representação da família no encaminhamento de requerimentos e outros papéis junto aos 
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órgãos competentes, bem como para remoção e translado do corpo e demais serviços afins 
autorizados pelo Fundo Municipal de Assistência Social do município. 

2.1.1.2.3. A empresa vencedora se compromete a executar os serviços de acordo com os padrões 
estabelecidos na legislação vigente que regulamenta a prestação dos serviços funerários. 

2.1.1.3. DEFINIÇÕES 

2.1.1.3.1. Para a correta prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência a contratada 
deverá observar as seguintes definições: 

 a) FUNERAL - Conjunto de atividades que compreendem: o fornecimento de artefatos e 
materiais, serviços, atendimento, organização de cerimonial, disponibilidade de estrutura física e 
operacional, visando a execução de todos os procedimentos necessários à realização de homenagem 
fúnebre e sepultamento conforme usos, costumes e tradição, de acordo com a capacidade financeira 
do contratante ou padrão definido por cobertura assistencial, securitária ou manifestação do solicitante;  

 b) FUNERAL LOCAL - Aquele realizado na sua totalidade na localidade em que ocorreu o 
óbito.  

2.1.1.3.2.Todo funeral local compreende, independentemente de seu padrão, a realização de três 
operações indissociáveis: Fornecimento de artefatos, serviços e cerimonial:  

 a) ARTEFATOS - Soma de todos os artigos funerários e outros necessários à realização do 
funeral conforme padrão necessário ou solicitado pelo contratante. Inclui urna, véu, ornamentação da 
urna (conforme tradição e costume local) material para assepsia do corpo e de proteção individual do 
agente;  

 b) SERVIÇOS - Atividades e suporte operacional necessário à realização do funeral 
conforme cobertura, padrão solicitado ou necessidade, expedição de documentos e intervenções 
visando minimizar as ações e tarefas do contratante, expedientes administrativos e disponibilidade de 
estrutura técnica e física, gerenciamento e suporte a toda ação;  

 c) CERIMONIAL - Assistência à família, contratante e participantes da homenagem, cortejo 
fúnebre em perímetro urbano, ornamentação do local da homenagem, montagem e desmontagem de 
câmara ardente, organização e coordenação da homenagem conforme padrão de funeral contratado;  

 d) TANATOPRAXIA - Técnica de embalsamamento que consiste em retardar o processo de 
decomposição do corpo, conservando sua aparência natural, minimizando as alterações fisionômicas 
e permitindo que o velório se estenda além das 24 horas tradicionais. A tanatopraxia somente será 
realizada por pessoas habilitadas para tal função, sob a responsabilidade de um Diretor e Agente 
Funerário devidamente qualificado e regularmente cadastrado na Associação Brasileira de Empresas 
e Diretores Funerários - ABREDIF, responsável pelos procedimentos técnicos, legais e administrativos, 
inerentes à execução de toda atividade funerária da Contratada. 

2.1.1.4. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS/EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

2.1.1.4.1. Os produtos e serviços serão requisitados de conforme a competente ordem de serviço 
expedida pela CONTRATANTE e deverão ser prestadas e/ou entregues na jurisdição do município de 
Melgaço;  

2.1.1.4.2. A CONTRATADA, deverá entregar os produtos/serviços após, a solicitação da unidade 
solicitante em até 5 (cinco) horas.  

2.1.1.5. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

2.1.1.5.1. O Prazo de Vigência será aquele estabelecido em lei, mormente no que diz respeito à 
duração dos créditos orçamentários, prorrogável nos termos da legislação Vigente. 
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2.2. Os serviços a serem executados estão discriminados e quantificados na tabela descritiva 

(anexo I) deste instrumento. 

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

3.1.  A contratação da prestação de serviços funerários justifica-se face ao interesse público 

presente na necessidade de atender 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 

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

4.1.  A descrição da solução como um todo, abrange a contratação de pessoa jurídica 

especializada no fornecimento de serviços funerários completos, objetivando atender as demandas da 

Secretaria Municipal de Assistência Social. 

5. CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO 

5.1.  Pugna-se pela realização de PREGÃO, em uma de suas formas, devidamente justificada por 

quem de direito, pois os bens e serviços a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens e 

serviços comuns, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas 

usualmente encontradas no mercado, nos termos do § único do art. 1º da Lei n° 10.520, de 2002 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. São obrigações da Contratante: 

6.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

6.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 
recebimento definitivo; 

6.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

6.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 

6.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução da presente Nota de Empenho de Despesa, bem 
como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 7.1. São obrigações da Contratada: 

7.1.1. Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo 
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto 
e, ainda: 

7.1.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de validade; 

7.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 
12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 de 1990). 
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7.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, 
o objeto com avarias ou defeitos; 

7.1.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 

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

7.1.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução da contratação. 

8. DA SUBCONTRATAÇÃO 

8.1.  Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

9.1.  É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 

licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à 

execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

10.1. Fiscal:  ELIENAY DE SOUZA ALFAIA 

10.1.1. Nomeação: Portaria nº 0003/2022     | Data/Ano: 03/01/2022 

10.1.2. Dados Pessoais: CPF: 898.854.732-20     | RG: 6096774 2 VIA PC/PA 

10.1.3. Endereço: Av. Senador Lemos     | Nº: 390     | Bairro: Centro     | Cidade: Melgaço     | 

Estado: PA     | CEP: 68.490-000 

10.1.4. Situação Funcional: (   ) Contratado     | ( x ) Efetivo 

10.2.  Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 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.  

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 

ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica a corresponsabilidade da Administração ou 

de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.4. 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 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas 

ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 

11. DO PAGAMENTO 

11.1. O pagamento será realizado após o recebimento definitivo do objeto desta contratação, e do 

atesto da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), através de ordem bancária em nome da Contratada, desde 

que esta indique o banco, agência e conta corrente a ser creditada; 
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11.2. A Contratada deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, as certidões de 

regularidade fiscal junto à Previdência Social (CND), Receita Federal do Brasil, Fundo de Garantia 

(CRF) e ao Tribunal Superior do Trabalho (CNDT). 

11.3. A nota fiscal que contiver erro ou rasura será devolvida à Contratada para retificação, 

reabrindo-se em favor da Contratante o prazo para atesto e pagamento. 

12. REAJUSTE 

12.1. Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no 
Art. 65, §§ 5º e 6º, da Lei 8.666/93.  

12.2. Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a 
relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, 
mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado. 

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará 
o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 
8.666/93:  

 a) advertência;  

 b) multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato 
por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado;  

 c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do 
contrato;  

 d) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; 

 e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;  

 f) simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93.  

14.2. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a 
comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a 
que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, 
quando for o caso, cobrado judicialmente.  

14.3. Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita 
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa de 
mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será 
registrado no cadastro correspondente. 

15. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 

15.1. O custo total estimado da contratação é de R$ 456.309,40 (quatrocentos e cinquenta e seis 

mil, trezentos e nove reais e quarenta centavos) e foi aferido pela média de preços praticados para 

contratações assemelhadas com outros entes públicos, mediante o auxílio da ferramenta tecnológica 

Banco de Preços. 

16. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
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16.1. As despesas deste Termo de Referência ocorrerão por conta das classificações funcionais 

constantes da Lei Orçamentária Anual vigente e serão indicadas, oportunamente, pelo Departamento 

de Contabilidade do Município de Melgaço. 

17. DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. Eventual alteração deste projeto para adequação ou ajuste de condições deverá ser 

submetida ao ordenador de despesa deste Poder. 

17.2. Esclarecimentos relativos ao Termo de Referência serão prestados por membros da 

Comissão de Licitação, no horário de 8:30 às 12:00, na Av. Senador Lemos, 213, Bairro: Centro, CEP: 

68.490-000 ou E-mail: selicmelgaco@gmail.com. 

17.3. Este Termo de Referência faz parte integrante do instrumento convocatório/edital e da 

minuta do contrato administrativo para todos os efeitos legais e de direito. 

17.4. Por fim, fazem parte deste Termo de Referência: 

➢  Planilha de Quantitativos; 

➢ Pesquisa de Mercado; 

➢ Relatório de Cotação; 
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Planilha de Quantitativos 
 

SERVIÇOS FUNERÁRIOS 
       

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, os preços constantes nesse relatório atendem ao Inc. I Art. 2º, (Portal de 

Compras Governamentais - www.comprasgovernamentais.gov.br), §2º do Art. 2º, (o resultado da pesquisa será a média dos preços obtidos), bem como 

Inc. II e III do Art. 2º.  

Método Matemático Aplicado: Media dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para 

aquele determinado Item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais 

caso número de elementos seja par.  Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 3º, 'A pesquisa de preços será 

materializada em documento que conterá: INC IV - Método matemático aplicado para a definição do valor estimado.' 

 

 

 

 
        

ITEM DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 
Preço Médio 

Estimado 
Quant. Unidade Total  

1 URNA MORTUÁRIA ADULTO 

Urna Funerária adulto, medindo 1,40m a 1,90m, 
Simples confeccionada em madeira, sextavada com 

visor, verniz imbuia alto brilho, com revestimento 

interno em TNT branco, travesseiro, para 

atendimento às pessoas em situação de risco e 
vulnerabilidade social, todas destinatárias da 

Assistência Social do Município de Melgaço-Pa. 

 R$          948,33  100 Unidade R$      94.833,00  

2 
URNA MORTUÁRIA ADULTO 
(GORDA) 

Urna Funerária adulto, Urna gorda ou se me gorda, 

medindo 1,40m a 2,10m, Simples confeccionada em 

madeira, sextavada com visor, verniz imbuia alto 

brilho, com revestimento interno em TNT branco, 
travesseiro ---para atendimento às pessoas em 

situação de risco e vulnerabilidade social, todas 

destinatárias da Assistência Social do Município de 

Melgaço-Pa. 

 R$       1.686,67  70 Unidade R$    118.066,90  

3 URNA MORTUÁRIA INFANTIL 

Urna Funerária Infantil, medindo 0,50m a 0,90m, 
confeccionada em madeira, sextavada com visor, 

verniz imbuia alto brilho, com revestimento interno 

em TNT branco, travesseiro. --- para atendimento às 

pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social, 
todas destinatárias da Assistência Social do 

Município de Melgaço-Pa. 

 R$          657,75  50 Unidade R$      32.887,50  
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4 URNA MORTUÁRIA JUVENIL 

Urna Funerária adulto, medindo 1,00m a 1,40m, 

Simples confeccionada em madeira, sextavada com 

visor, verniz imbuia alto brilho, com revestimento 

interno em TNT branco, travesseiro, para 
atendimento às pessoas em situação de risco e 

vulnerabilidade social, todas destinatárias da 

Assistência Social do Município de Melgaço-Pa. 

 R$          754,00  50 Unidade R$      37.700,00  

5 TANATOPRAXIA 

Serviço de Tanatopraxia para tratamento de corpo 

para velório - ROUPAS, PREPARAÇÃO DO 

CORPO para atendimento às pessoas em situação de 
risco e vulnerabilidade social, todas destinatárias da 

Assistência Social do Município de Melgaço-Pa. 

 R$       1.110,22  100 Serviço R$    111.022,00  

6 TRANSLADO 

Translado: transporte Aquaviário fora do perímetro 

urbano. --- Translado para atendimento às pessoas em 

situação de risco e vulnerabilidade social, todas 

destinatárias da Assistência Social do Município de 

Melgaço-Pa. 

 R$              6,18  10000 Quilometros R$      61.800,00  

VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO DE PREÇOS  R$                              456.309,40   
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