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ANEXO I  
 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 032/2019 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS: 

 

1.1. - O objeto da presente licitação consiste no “Registro de preços para a Contratação de empresa 

especializada em Serviços Funerários compreendendo: fornecimento de urnas, preparação do corpo 

e traslado, para atender os benefícios de auxílio funeral da Secretaria Municipal de Assistência 

Social”. 

 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

 

LOTE I 

Item Descrição dos Serviços Quant Und 

1 

Urna Funerária adulto, medindo 1,40m a 1,90m, confeccionada em 

madeira, sextavada com visor, verniz imbuia alto brilho, com revestimento 

interno em TNT branco, travesseiro. 
75 Und 

2 
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. 

20 Und 

LOTE II 

3 Traslado com viatura adequada em vias não pavimentadas 6.000 Km 

4 Serviço de tanatopraxia (preparação pós-morte, conservação cadavérica 

com aplicação de formol) - Adulto 
10 Und 

5 Serviço de tanatopraxia (preparação pós-morte, conservação cadavérica 

com aplicação de formol) – Infantil  
10 Und 

 
2. - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

2.1. - A prestação do serviço, objeto deste certame, se dará de forma parcelada, conforme as 

necessidades da Secretaria de Assistência Social ao longo da vigência da Ata de Registro de Preços, 

mediante o recebimento formal por parte da CONTRATADA das respectivas Ordens de Serviços 

encaminhadas pela Secretaria. 

 
2.2. - Os serviços serão prestados com utilização dos materiais e equipamentos próprios sediados no 

Município de Jacareacanga, dispondo de estoques de urnas e viaturas permanentes em qualidade e 

quantidade suficiente para atender a demanda estimada. 

 

2.3 - Os serviços deverão ser executados em conformidade com as normas reguladoras relativas às 

atividades, inclusive com as normas da Vigilância Sanitária Municipal. 

 

2.4 - A Contratada, se obriga a prestar os serviços, mantendo se de sobreaviso constante, para o 

atendimento a qualquer dia e hora, no decorrer da vigência deste contrato; 
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2.5 - A empresa deverá manter todos seus funcionários devidamente uniformizados adequados a sua função 

e com equipamentos de proteção individual e controle de qualidade, segundo determina a medicina e 

segurança do trabalho, não se tolerando uniformes incompletos, sujos ou de mau aspecto 

 

2.6. A contratada é obrigada a substituir, de imediato e às suas expensas, produtos ou serviços em 

que se verificarem irregularidades, sem prejuízo da rescisão imediata do contrato, com 

aplicação das sanções cabíveis. Será exigido do licitante vencedor, padrão de qualidade e primeira 

linha, sujeitando-se a devolução dos produtos que não atenderem ao solicitado; 
 

3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

3.1. Este Anexo é parte integrante e inseparável do Pregão Presencial SRP nº 032/2019. 

 

3.2. A empresa vencedora fica obrigada a executar os serviços a serem solicitados na Ordem de Serviços, 

com seus respectivos quantitativos, nos prazo e locais estabelecidos acima, sob pena de sanção conforme 

previsto no Edital. 
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