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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  

1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:  

1.1. Para atender à solicitação expressa do Pedido e Autorização da Secretaria Requisitante “O 
Município de São Félix do Araguaia - MT, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e 
Assistência Social, coordena e executa a Política Municipal de Assistência Social, segundo os 
princípios e diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS nº 8742 de 7 de dezembro de 
1993, garantindo o atendimento das necessidades básicas, por um conjunto integrado de ações 
de iniciativa pública e participação da sociedade. Dentre os Benefícios e Serviços que esta política 
garante, temos os Benefícios Eventuais, como o Auxilio Funeral para o atendimento da população 
que se encontra em situação de vulnerabilidade social do Município de São Félix do Araguaia - 
MT.” 

2. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO OBJETO E ORÇAMENTO ESTIMADO: 

2.1. Do Objeto: O presente tem como objetivo estabelecer as diretrizes para a Contratação de 
empresa especializada visando serviços de fornecimento parcelado de urnas funerárias, incluindo 
no fornecimento a preparação do corpo e ou membros, transportes e demais encargos, para 
atendimentos dos munícipes em vulnerabilidade social, por um período de 12 (doze) meses, para 
atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA 
SOCIAL, do Município de São Félix do Araguaia - MT.  

2.1.1. Os serviços que constituem o objeto da licitação e futuro Contrato deverão ser executados 
em conformidade com as especificações técnicas e demais elementos constantes deste Anexo e 
dos demais Anexos deste Edital. 

2.2. Do Orçamento Estimado: Para obter a avaliação do custo pela Administração (estimativa 
constante do PA que originaram a presente contratação), o órgão requisitante consultou 
empresas do mercado, conforme comprovam os documentos que se encontram no processo de 
origem do Pedido de Autorização supra. As médias dos valores definiram a estimativa da 
contratação, onde o órgão requisitante (SMDS) definiu expressamente que o valor máximo 
aceitáveis no presente procedimento licitatório será o constante do Orçamento Estimado. Sendo 
assim, esta foi à alternativa utilizada pela Administração para aferir os valores envolvidos.  

2.3.  Descrição técnica e valor total dos Itens são os constantes do quadro abaixo: 

 
ITEM 

 
QUANT UN ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

COD 
TCE/MT 

UF 

VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

1 50 UN 

SERVIÇOS FUNERARIOS 
ADULTOS: URNAS MORTUARIA 
DE MADEIRA, MEDINDO ENTRE 
0,70 X 1,00 M DE LARGURA NO 
OMBRO E 1,90 X 2,00 M DE 
COMPRIMENTO (A DEPENDER 
DO TAMANHO DO CORPO). 
PREPARO DO CORPO: LIMPEZA, 

00014263 
(cód.: 1) 

R$ 
3.436,67  

R$ 
171.833,50 
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APLICAÇAO DE DESODORIZAÇAO 
EXTERNA, COLOCAÇAO DE ROUPA 
E VEU. FLORES ARTIFICIAIS, 
MINIMO 10 DUZIAS DISTRIBUIDAS 
EM TORNO DO CORPO E EM 
VASOS. VELAS: MINIMO DE 02 
VELAS VOTIVAS. VEICULOS: 
VEICULO ESPECIAL PREPARADO 
PARA SERVIÇO FUNERARIO. 

2 30 UN 
URNAS DE MORTUARIA 
GORDAS DE MADEIRA, ADULTO 
E INFANTIL. 

00014262 
(cód.: 1) 

 

R$ 
4.040,00 

R$ 
121.200,00 

3 20 UN 

SERVIÇOS FUNERARIOS 
INFANTIL/ADOLESCENTE: 
URNAS MORTUARIAS EM LAÇA 
MEDINDO ENTRE 0,30 X 0,45 M 
DE LARGURA NO OMBRO E 
0,65 X 1,20 M DE 
COMPRIMENTO (A DEPENDER 
DO TAMANHO DO CORPO). 
PREPARO DO CORPO: LIMPEZA, 
APLICAÇAO DE DESODORIZAÇAO 
EXTERNA, COLOCAÇAO DE ROUPA 
E VEU. FLORES ARTIFICIAIS, 
MINIMO 10 DUZIAS DISTRIBUIDAS 
EM TORNO DO CORPO E EM 
VASOS. VELAS: MINIMO DE 02 
VELAS VOTIVAS. VEICULOS: 
VEICULO ESPECIAL PREPARADO 
PARA SERVIÇO FUNERARIO. 

00014264 
(cód.: 1) 

R$ 
1.196,67 

R$ 
23.933,40 

4 50.000 KM TRANSLADO PARA DENTRO E 
FORA DO MUNICIPIO. 

000014266 
(cód. 1136) R$ 6,18 R$ 

309.000,00 

 

VALOR TOTAL R$ 625.966,90 (Seiscentos e Vinte e Cinco Mil, Novecentos e Sessenta 
e Seis Reais e Noventa Centavos). 

2.4. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 

  2.4.1. Para a categoria de serviços funerários a cadáver insepultos por menos de 24 horas 
e causa de morte que não seja de infecto-contágio: 
 
2.4.1.1. A empresa deverá disponibilizar: 

2.4.1.2. - Liberação de corpos na instituição da ocorrência do óbito; 

2.4.1.3. - Acompanhamento a cartório para registro de óbito no cartório da cidade da ocorrência; 
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2.4.1.4. - Documentação de translado policial para remoção do cadáver; 

2.4.1.5. - Documentação de translado junto a Secretaria de Saúde da cidade da ocorrência, 
dentro do limite da região metropolitana; 

2.4.1.6. - Remoção do corpo da instituição onde ocorreu o óbito até a clínica para a formalização 
ou embalsamamento 

2.4.1.7. - Tamponamento de todos os orifícios superiores e inferiores; 

2.4.1.8. - Serviço de vestir o corpo com roupas fornecidas pela família. 

2.4.1.9. - Remoção do corpo da clínica de tanatopráxia até a capela para velório. 

2.5. Tipo de urna: 

2.5.1. Em madeira de pinos, na cor nogueira, igual ou similar para adultos e brancos para 
tamanho infantil e natimorto e envernizada com uma demão de selador, sextavada com 06 (seis) 
alças fixas, forração no tampo e no casco com quatro chavetas de chapinha em metal como 
acabamento e acompanhamento de um travesseiro tamanho e tipo padrão.  

2.5.2) Tamanhos: 

2.5.2.1. ADULTO MEDINDO ENTRE 0,70 X 1,00 M DE LARGURA NO OMBRO E 1,90 X 2,00 M DE 
COMPRIMENTO  

2.5.2.2. INFANTIL: MEDINDO ENTRE 0,30 X 0,45 M DE LARGURA NO OMBRO E 0,65 X 1,20 M 
DE COMPRIMENTO 

2.6. Para a categoria de serviços funerários a cadáver insepultos por mais de 24 horas e causa 
de morte que seja por doença de infecto-contágio: 

2.6.1. Liberação de corpos na instituição da ocorrência do óbito 

2.6.2. Acompanhamento a cartório para registro de óbito no cartório da cidade da ocorrência 

2.6.3. Documentação de translado policial para remoção do cadáver. 

2.6.4. Documentação de translado junto a Secretaria de Saúde da cidade da ocorrência, dentro 
do limite da região metropolitana. 

2.6.5. Remoção do corpo da instituição onde ocorreu o óbito até a clínica para a formalização ou 
embalsamamento: 

2.7. Tipo de Urna: 
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2.7.1. Urna confeccionada em madeira de pinos, na cor nogueira, igual ou similar e envernizada 
com uma demão de selador, sextavada com 06 (seis) alças fixas, forração no casco e no tampo e 
com quatro chavetas de chapinha em metal como acabamento e acompanhando um travesseiro 
tamanho e tipo padrão. 

(obs.: FORMOLIZAÇÃO para cadáveres insepultos quando o período do óbito estiver 
compreendido por menos de 24 horas a 48 horas e causa de morte que seja por doença infecto-
contágio). 

2.8. Itens importantes relativos ao serviço funerário: 

2.8.1. Do veículo: 

2.8.2. O veiculo fúnebre deverá estar de acordo com a legislação municipal e normas da ANVISA. 

2.8.3. O veiculo deverá ser registrado em nome da empresa ou de seu proprietário, devidamente 
adaptado para o serviço funerário. 

2.8.4. O veiculo deverá ter compartimento de carga apropriado, destinado exclusivamente ao 
transporte de cadáver e totalmente isolado do compartimento de passageiros. (conforme § 2º e 
4º do Art.13 Cap. V, Anexo I da consulta publica nº 89 de 20/12/2005 da ANVISA). 

2.8.5. O veiculo deverá estar em perfeito estado de conservação e ter no máximo 10 anos de 
uso. 

 

3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1. Constituir-se-ão obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste contrato e 
dele decorrentes: 

a) Executar o objeto contratado com elevada qualidade e no prazo estipulado. 

b) Realizar com seus próprios recursos todas as obrigações relacionadas com o objeto deste 
contrato, de acordo com as especificações determinadas neste, assumindo a responsabilidade 
técnica pela execução dos mesmos.  

c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
ou de materiais empregados.  
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d) Cumprir a Legislação Federal, Estadual e Municipal pertinente, bem como se responsabilizar 
pelos danos e encargos de qualquer espécie decorrentes de ações ou omissões, culposas ou 
dolosas, que praticar. 

e) Pagar e recolher todos os impostos e demais encargos fiscais, bem como todos os encargos 
trabalhistas, previdenciários, sociais e comerciais, prêmios de seguro e de acidente de trabalho, 
que forem devidos em decorrência do objeto desta contratação. 

f) Apresentar ao CONTRATANTE quando solicitadas todas as informações técnicas e 
administrativas necessárias à execução dos serviços. 

g) A CONTRATADA, deverá conhecer detalhadamente os serviços a serem executados e cumprir 
todas as cláusulas do contrato. 

h) Fornecer equipamentos e pessoal necessário para execução dos serviços e mão de obra.  

3.2. Todos os serviços executados a mais e por comprovada negligência ou imperícia por parte 
da empresa CONTRATADA, não estarão sujeitos em hipótese alguma ao pagamento por parte da 
CONTRATANTE; 

3.3. A CONTRATADA deverá vestir e transportar o falecido para capela mortuária de cemitérios 
do Município São Félix do Araguaia - MT, caso não haja capelas mortuárias disponíveis para o 
local do velório indicado pela família do falecido no perímetro municipal, fornecer câmara ardente 
para o velório e transportar a urna do local onde se encontra até o Cemitério Municipal em que 
for designado pela ordem de serviço); 

3.4. A CONTRATADA deverá orientar os familiares sobre a documentação que deverá 
OBRIGATORIAMENTE ser apresentada por parte dos familiares e quando o falecimento ocorrer 
em São Félix do Araguaia - MT, facultar o acompanhamento de um familiar nos procedimentos e 
remoções; 

3.5. Quando necessário, A CONTRATADA deverá trasladar o corpo do falecido do IML – Instituto 
Médico Legal e/ou hospitais de Cuiabá – MT ou outra cidade para a capela mortuária de um dos 
cemitérios do Município, caso não haja capelas mortuárias disponíveis para o local do velório 
indicado pela família do falecido no perímetro municipal, o mesmo deverá ser transladado ao 
local do velório indicado pela família do falecido, devendo ser obrigatoriamente dentro do 
perímetro Municipal; 

3.6. A CONTRATADA deverá fornecer urna modelo sextavada ou reta, na cor nogueira, igual ou 
similar e envernizada (adulta) e branca (infantil), com caixa em madeira, confeccionada em 
material resistente compatível ao transporte do corpo a ser sepultado, ambas forradas com 
material plástico, com alças e chavetas metálicas, devendo seguir as especificações contidas no 
modelo de propostas; 



 

 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT 
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

  

AVENIDA ARAGUAIA, 248 – CENTRO – FONES/FAX (66) 3522-1606 – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT 

 EMAIL: pregaosfa@outlook.com 

 

 

4. DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO. 

4.1. O serviço será fornecido parceladamente, em atendimento imediato às solicitações do 
Departamento de Assistência Social. 

4.2. Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, 
tributos e encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento. 

4.3. Os serviços deverão ser prestados no Município de São Félix do Araguaia - MT, sendo 
proibida a subcontratação. 

4.4. A família do falecido deverá requisitar o serviço funerário no Plantão de Atendimento da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social (SMDS), nos Centros de Referencia 
da Assistência Social mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

4.4.1. Cópia simples do comprovante de residência (conta de água, luz ou carnê de IPTU) do 
falecido, atestando que este residia neste Município; 

4.4.2. Cópia simples do comprovante de renda familiar (contra cheque, carteira profissional 
ou declaração de rendimentos fornecida pelo empregador); 

4.4.3. Em caso de desemprego (apresentar cópia simples da carteira de trabalho); 

4.4.4. Declaração de próprio punho, caso a renda familiar seja adquirida por meio de 
trabalho informal; 

4.5. Fora do horário de trabalho da SMDS a família deverá procurar a CONTRATADA para prestar 
os serviços funerais, inclusive sábados, domingos e feriados. A família deverá apresentar à 
CONTRATADA os documentos mencionados na cláusula anterior supramencionado. 

4.6. Serão beneficiadas as famílias com renda máxima de até 03 (três) salários mínimos vigentes; 

4.7. A CONTRATADA deverá apresentar à SMDS os comprovantes dos serviços prestados no 
primeiro dia útil após a liberação dos mesmos, para a fiscalização e comprovação dos 
documentos apresentados pela família do (a) falecido (a), para liberação da fatura dos serviços 
prestados pela CONTRATADA. 

4.8. O número de serviços prestados e o fornecimento de urnas funerárias ficarão limitados no 
seu total em até 50 (cinquenta) por mês 

4.9. O atendimento dos serviços funerários para famílias de baixa renda não sofrerá modificações 
de trato e/ou processo discriminatório no atendimento e horário. 

4.10. A família do falecido não poderá arcar com nenhum tipo de ônus; 
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4.11. A CONTRATADA, prestadora de serviços, deverá manter plantão de 24 horas de segunda-
feira a domingo, inclusive nos feriados; 

4.12. O preço oferecido deverá ser estabelecido por item, devendo estar incluído o fornecimento 
de urna funerária, mão-de-obra e todos os encargos decorrentes. 

4.13. (A CONTRATADA DEVERÁ VESTIR E TRANSPORTAR O FALECIDO PARA A CAPELA MORTUÁRIA DOS 

CEMITÉRIOS DO MUNICÍPIO SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT), caso não haja capelas mortuárias 
disponíveis para o local do velório indicado pela família do falecido no perímetro municipal, 
fornecer câmara ardente para o velório e transportar a urna do local onde se encontra até o 
Cemitério Municipal ou por um indicado na ordem de serviço; 

4.14. A CONTRATADA deverá orientar os familiares sobre a documentação que deverá 
OBRIGATORIAMENTE ser apresentada por parte dos familiares e quando o falecimento ocorrer 
na Grande Cuiabá ou outra cidade, facultar o acompanhamento de um familiar nos 
procedimentos e remoções; 

4.15. Quando necessário, A CONTRATADA deverá trasladar o corpo do falecido do IML – Instituto 
Médico Legal/ e/ou hospitais de São Félix do Araguaia - MT para a capela mortuária de um dos 
cemitérios do Município, caso não haja capelas mortuárias disponíveis para o local do velório 
indicado pela família do falecido no perímetro municipal, o mesmo deverá ser transladado ao 
local do velório indicado pela família do falecido, devendo ser obrigatoriamente dentro do 
perímetro Municipal; 

4.16. A CONTRATADA deverá fornecer urna funerária, modelo sextavada ou reta, na cor 
nogueira, igual ou similar e envernizada (adulta) e branca (infantil), com caixa em madeira, 
confeccionada em material resistente compatível ao transporte do corpo a ser sepultado, ambas 
forradas com material plástico, com alças e chavetas metálicas, devendo seguir as especificações 
contidas no modelo de propostas; 

4.17. A CONTRATADA deverá cumprir a Lei nº 6503 e o Decreto nº 24.430 que regulam a 
Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde Pública, Subsecção XVI, artigo 311, item III, IV e 
V: 

“III – Todo cadáver que for transportado da Capital para outro município, deve ser feito em 
caixão de zinco hermeticamente fechado, o que deverá ser constatado por funcionário da 
Secretaria da Saúde. No caso da morte ter sido por doença transmissível, a exigência do caixão 
de zinco em hipótese alguma poderá ser dispensado”. 

IV – “Se o cadáver tiver que permanecer insepulto por menos de 24 horas poderá a juízo da 
autoridade sanitária, ser dispensado o caixão de zinco, desde que a causa da morte não tenha 
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sido doença transmissível, e que as condições do corpo permitam o transporte em caixão de 
madeira”. 

V – “Se o cadáver a ser transladado permanecer insepulto por mais de 24 horas, é obrigatória a 
formalização do mesmo”. 

5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO. 

5.1. O critério de julgamento das propostas financeiras será o de menor preço global, desde que 
cumpridas às exigências técnicas do Presente Termo de Referência.  

6. Exigências de Habilitação: as exigências habilitatórias são conforme Art.4º, XIII, da Lei nº 
10.520/02 e aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93. Decreto Municipal nº 019/2013. 

 

São Félix do Araguaia – MT em 02 de março de 2022. 

 

LEONIA CAROLINA CLAUDIO MACEDO 

Secretária Municipal de Des e Assit. Social. 
Port. 008/2021. 

 

 
ROSANE DE FARIA MACIEL 
Secretaria Municipal de Saúde. 

Port. 081/2021. 
 

 

 


