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TERMO DE REFERÊNCIA 

INTRODUÇÃO Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na legislação 
federal e municipal correspondente. 
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de Serviços Funerários para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 
DA JUSTIFICATIVA A realização de processo de licitação para o registro de preços para futura prestação 
dos serviços deste objeto se justifica 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. 
 

Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total 

1 20.000 Km 
Translado do Município 
do Falecimento. Até a 
cidade de Curuçá 

  

2 3.000 Km 

Translado do Município 
do Falecimento.  Na Zona 
Rural do Município de 
Curuçá 

  

3 80 und 

URNA MORTUÁRIA 
(padrão, popular, em 
eucatex-simples. 
Tamanho adulto - 1,50 a 
1,94 
metros. 

  

4 80 und 

URNA MORTUÁRIA 
(padrão, popular, em 
eucatex-simples. 
Tamanho infantil - 0,60 
cm até 
1,20 metros 

  

5 15 und 

URNA MORTUÁRIA 
(padrão, especial popular, 
em eucatex-simples, 
tamanho - 1,70 cm até 
1,90 metros 

  

6 15 und 
URNA ZINCADA 
TAMANHO - 1,70 A 1,90 

  

7 15 Serviço Tanatopraxia/Preparação.   

          

 

1 – DA GARANTIA DE QUALIDADE DO OBEJTO 

1.1 Os produtos especificados deverão respeitar as exigências previstas pela Prefeitura Municipal 
de Curuçá, atentando sempre pela qualidade do produto e a data de validade das mercadorias 
entregues. 

2 – ESTIMATIVA DE QUANTIDADES: 

2.1 - A quantidade máxima estimada a ser adquirida pelos órgãos participantes do certame, durante a 
vigência da Ata de Registro de Preços, é fixada de acordo com o Anexo II A. 

2.2 – A quantidade mínima estimada a ser adquirida pelos órgãos participantes do certame, durante a 
vigência da Ata de Registro de Preços, é fixada de acordo com o Anexo II A.  
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2.3 - O fornecedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se 
fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade máxima estimada de 
fornecimento estabelecida neste edital. 

2.4 – A adesão à Ata de Registro de Preços por órgãos e entidades que não tenham participado do 
certame dependerá, além de autorização do órgão gerenciador, de aceitação de fornecimento pelo 
particular, observados, ainda, os seguintes critérios: 

a) Os quantitativos fixados pelos órgãos e entidades que não tenham participado do certame não 
serão computados nos quantitativos fixados originariamente; 

b) Ao órgão ou entidade que não tenha participado do certame fica vedada a fixação de suas 
respectivas quantidades em montante superior ao máximo estabelecido neste edital; 

2.4 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles 
poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição 
pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-
se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
3 – LOCAIS E PRAZO DE ENTREGA: 
3.1 – A entrega e recebimento do objeto se darão na forma da cláusula nona da Ata de Registro de 
Preços. 
4– FORMA DE PAGAMENTO: 
4.1 – O pagamento se dará na forma da cláusula quinta da Ata de Registro de Preços. 

 
Curuçá/PA, 04 de Novembro de 2019 

 
 

Ariana Almeida da Silva 
Secretário Municipal de Assistência Social 
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