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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - DO OBJETO. 
 
1.1 - O presente objeto será a Prestação de Serviços Funerários, compreendendo 

fornecimento de urna mortuária, paramentação (enfeites), velas, véu e translado, 

destinados a atender as famílias carentes deste Município, assistidos pala Secretaria 

Municipal de Assistência Social, conforme relacionado neste TERMO DE 

REFERÊNCIA.  

 
 2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 
2.1 - Periodicamente a Secretaria de Assistência Social, faz necessária a aquisição de 

urnas mortuárias, para utilização nos serviços Funerários para Munícipes da Cidade de 

Maracanã-Pará. Ressalta-se que o presente processo atenderá pessoas 

comprovadamente carentes, que não tem condições de arcar com esse tipo de 

despesas. A Constituição Federal consagra no seu artigo 1º, III, como princípio 

Universal, a dignidade da pessoa Humana, resultando na obrigação do Estado em 

garantir um patamar mínimo de recursos, capaz de prover-lhes a subsistência, visto 

isso, o fornecimento de urna mortuária (caixão),bem como os serviços de conservação 

(eventualmente necessário), e de translado. Considerando que o não fornecimento 

destes itens, gera uma insegurança social, resultando em danos à saúde Pública. 

 
3 – MÉTODO PARA ESTRATÉGIA DO SUPRIMENTO: 
 
3.1  O Fornecimento será efetuado  em remessa fracionada, com prazo  de entrega 

não superior à 1(um ) dia, contados a partir da emissão da ordem de fornecimento, se 

for o caso. 

3.2 Os serviços deverão ser realizados conforme solicitação /autorização da 

Secretaria Municipal de Assistência Social. 

4 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1 - São obrigações da contratante, além de decorrentes do presente Termo de 

Referência: 

a) Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

licitante vencedora com relação ao objeto deste Termo de Referência; 
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b) Comunicar a licitante toda e qualquer ocorrência relacionada com o material 

solicitado. 

c) O setor solicitante se responsabilizará em fiscalizar a entrega do material; 

d) Efetuar o pagamento da fatura/Nota Fiscal em moeda corrente, por meio de Ordem 

Bancária, no prazo máximo de até 30 (Trinta) dias a contar da data da entrega no 

protocolo da Secretaria Municipal de Assistência Social, especificamente na 

Coordenadoria Administrativa, com apresentação da Nota Fiscal; 

e) Aplicar à CONTRATADA, as penalidades previstas nas leis que regem a matéria e, 

especificamente o Contrato, pelo descumprimento de suas cláusulas. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

5.1. Constitui obrigação da contratada: 

a) assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários, para o cumprimento 

das obrigações decorrentes da Nota de Empenho; 

b) cumprir fielmente as condições e exigências contidas neste Termo de Referência; 

c) manter, sigilo sobre qualquer dado, informação ou documentos da contratante de que 

venha a ter conhecimento ou que lhe venha a ser confiado, não podendo, sob qualquer 

pretexto, divulgar, relatar ou reproduzir sob as penas da lei; 

d) dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na 

execução do contrato; 

e) prestar imediatamente os esclarecimentos que a contratante solicitar; 

f) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela contratante, quanto 

à execução dos serviços ou aquisição dos bens contratados; 

g) aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem 

necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) e supressões em até 100% (cem por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

6 – DA FICALIZAÇÃO  

6.1 – A licitante exercerá fiscalização sobre a execução do contrato, ficando a 

contratada obrigada a facilitar o exercício desse direito. 

6.2 - Caberá ao fiscal registrar em relatórios todas as ocorrências e deficiências 
porventura existentes na prestação dos serviços contratados e encaminhar cópia à 
Contratada para a imediata correção das irregularidades apontadas. 

 

7 -  DOS CASOS OMISSOS 

10.1 - Os casos omissos neste Termo de Referência serão resolvidos de 

comum acordo entre os participes. 
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8 – DAS PENALIDADES 

8.1 - A Administração poderá aplicar ao Contratado, assegurada a defesa prévia pelo 

prazo de 05 (cinco) dias, as seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o trigésimo 

dia, na entrega do objeto, incidente sobre o valor total da fatura, contado a partir da 

solicitação de entrega do bem encaminhada pela Administração; 

c) Multa de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor do 

fornecimento quando decorridos 30 (trinta) dias, ou mais de atraso; 

d) Suspensão temporária de participação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a cinco anos, bem como aplicação de multa de 

10% (dez por cento) incidente sobre o valor total do fornecimento, no caso de recusa 

em assinar o contrato ou retirar a Nota de Empenho; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição prevista no item anterior, ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que publicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 

pelos prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada.  

 

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

9.1. As despesas decorrentes deste Termo de Referência correrão à conta da dotação 

orçamentária, prevista no PPA 2021.  

10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

10.1 Cumprir em total com o termo de Referência,edital,contrato ou ata, em todos os 

seus itens e exigências. 

10.2 Dar prioridade na prestação de serviços  ao órgão Público. 

10.3 Manter durante toda a execução do contrato ou ata, em compatibilidade  com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação  e qualificação exigidas na 

licitação. 

10.4 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer prestações a que está obrigada, 

exceto nas condições autorizadas no termo de referência ou na minuta do contrato. 
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11 - FISCALIZAÇÃO: 

11.1 - A Fiscalização da contratação será exercida por funcionário, indicado por meio de 

portaria, a qual competirá dirimir as dúvidas  que surgirem  no curso da execução do 

contrato, de tudo dará ciência à Secretaria de Assistência Social. 

11.2 - O Fiscal do Contrato 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 faltas ou defeitos  observados  e encaminhados os apontamentos  à 

autoridade competente para as providências cabíveis. 

 
12 – DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: 
 
7.1 Conforme planilha abaixo: 
 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANTIDADE 

01 Serviços funerários adultos - Compreende 
fornecimento de 01 (uma) urna mortuária adulto 
simples, paramentação, velas, véu. E TRANSLADO 
EM PERÍMETRO URBANO. 
 

UN 45 

02 Serviços funerários adultos - Compreende 
fornecimento de 01 (uma) urna mortuária adulto 
simples, paramentação, velas, véu. E TRANSLADO 
FORA DO PERÍMETRO URBANO/RURAL até 
200/km 
 

UN 20 

03 Serviços funerários infantil - Compreende 
fornecimento de 01 (uma) urna mortuária adulto 
simples de 50 cm até 1.20m para criança, 
paramentação, velas, véu. E TRANSLADO EM 
PERÍMETRO URBANO. 
 

UN 20 

04 Serviços funerários infantil - Compreende 
fornecimento de 01 (uma) urna mortuária adulto 
simples de 50 cm até 1.20m para criança, 
paramentação, velas, véu. E TRANSLADO FORA 
DO PERÍMETRO URBANO/RURAL até 200/km. 
 

UN 15 
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