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CHAMADA PÚBLICA DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO Nº 019/2020
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIRU, torna público a
presente Chamada Pública de Pesquisa de Preços de Mercado, em observância ao
Decreto
Municipal
nº
3.801/2020
(https://www.cairu.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=3727&c=131&m=0), com a
finalidade de identificar o maior número de fornecedores e estimar o preço de
mercado visando a contratação de empresa especializada capaz de prestar serviços
funerários para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Políticas Sociais
do Município de Cairu, Arquipélago de Tinharé, Estado da Bahia.

As empresas do ramo, interessadas deverão apresentar cotação de preços conforme
PROPOSTA DE PREÇOS (ANEXO I) e TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) da
presente chamada pública.

As informações pertinentes deverão ser solicitadas à Secretaria de Administração da
Prefeitura
Municipal
de
Cairu,
Estado
da
Bahia,
pelo
e-mail:
adm.licitacao@cairu.ba.gov.br e telefone (75) 3653-2151 / RAMAL 208.

A cotação deverá vir em papel timbrado da empresa, devidamente identificada com o
carimbo de CNPJ e assinada pelo representante legal e deverá ser encaminhada pelo
mesmo e-mail (e-mail: adm.licitacao@cairu.ba.gov.br) até o dia 22 de julho de
2020.

Fica ressalvado que a consulta se dará unicamente para aferição de preços de
mercado, sendo que todos os demais atos necessários à contratação será objeto de
posterior procedimento regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas legais,
no que couber.

Cairu-BA, 15 de julho de 2020.

Valdinei da Cruz dos Santos
Secretário Municipal de Administração

1/18

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LZ01HOBKIGW46ATTZD+I8Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
15 de Julho de 2020
3 - Ano - Nº 4119

Cairu

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS

PROPONENTE: _______________________________________________________
CNPJ: _______________________________________________________________
ENDEREÇO: _________________________________________________________
CIDADE: _____________________________________________________________
TELEFONE: ____________CELULAR: ________________E-MAIL: ______________

ITEM

1

2

3

4

DESCRIÇÃO
Urna Mortuária Adulta Gorda,
modelo sextavada s. v. caixa
tampa e fundo de madeira de
pinos tampa em eucatex com
aplicações em slik-screen alça
varão e 04 chavetas fixando a
tampa forrada com Kami branco;
babado e travesseiro solto.
Externo fosco. Medida: 1,90 cm.
Urna Mortuária Adulta Longa,
modelo sextavada s. v. caixa
tampa e fundo de madeira de
pinos tampa em eucatex com
aplicações em slik-screen alça
varão e 04 chavetas fixando a
tampa forrada com Kami branco;
babado e travesseiro solto.
Externo fosco. Medida: 2,10 cm.
Urna Mortuária Adulta padrão,
modelo sextavada c. v. caixa
tampa e fundo de madeira de
pinos tampa em eucatex com
aplicações em slik-screen 06
alças e 04 chavetas fixando a
tampa forrada com Kami branco;
babado e travesseiro solto.
Externo fosco. Medida: 1,80 cm.
Urna Mortuária Infantil, modelo
sextavada s. v. caixa tampa e
fundo de madeira de pinos
Tampa
em
eucatex
com

UND

QUANTIDADE
ESTIMADA

Und.

25

Und

25

Und

80

Und

20

R$
UNIT

R$ TOTAL
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5

6

7

8

9

aplicações em slik-screen 04
alças e 04 chavetas fixando a
tampa forrada com Kami branco;
babado e travesseiro solto.
Externo fosco. Medida: 0,80cm.
Urna Mortuária Infantil, modelo
sextavada s. v. caixa tampa e
fundo de madeira de pinos
tampa
em
eucatex
com
aplicações em slik-screen 04
alças e 04 chavetas fixando a
tampa forrada com Kami branco;
babado e travesseiro solto.
Externo fosco. Medida: 1,00cm.
Urna Mortuária Infantil, modelo
sextavada s. v. caixa tampa e
fundo de madeira de pinos
tampa
em
eucatex
com
aplicações em slik-screen 04
alças e 04 chavetas fixando a
tampa forrada com Kami branco;
babado e travesseiro solto.
Externo fosco. Medida: 1,20cm.
Urna Mortuária Infantil, modelo
sextavada s. v. caixa tampa e
fundo de madeira de pinos
tampa
em
eucatex
com
aplicações em slik-screen 04
alças e 04 chavetas fixando a
tampa forrada com Kami branco;
babado e travesseiro solto.
Externo fosco. Medida: 0,60cm.
Urna Mortuária Infantil, modelo
sextavada c. v. caixa tampa e
fundo de madeira de pinos
tampa
em
eucatex
com
aplicações em slik-screen 04
alças e 04 chavetas fixando a
tampa forrada com Kami branco;
babado e travesseiro solto.
Externo fosco. Medida: 1,60cm.
Urna Mortuária Infantil, modelo
sextavada c. v. caixa tampa e
fundo de madeira de pinos
tampa
em
eucatex
com
aplicações em slik-screen 04
alças e 04 chavetas fixando a
tampa forrada com Kami branco;

Und

20

Und

20

Und

20

Und

20

Und

20
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10

11

12

13

14

babado e travesseiro solto.
Externo fosco. Medida: 1,40cm.
Translado terrestre (ida e
volta)
de
restos
mortais
acondicionados
em
urnas
funerárias, compreendendo o
trajeto do Hospital ou do Instituto
Médico
Legal
para
os
respectivos locais de residência
no Município de Cairu, Estado da
Bahia.
Translado marítimo de restos
mortais
acondicionados
em
urnas
funerárias,
compreendendo o trajeto do
Porto - Povoado de Graciosa,
Município de Taperoá-BA, para
os
respectivos
locais
de
residência na Sede do Município
de Cairu Estado da Bahia.
Translado marítimo de restos
mortais
acondicionados
em
urnas
funerárias,
compreendendo o trajeto do
Porto - Povoado de Graciosa,
Município de Taperoá-BA, para
os
respectivos
locais
de
residência no Povoado de
Garapuá, Município de Cairu,
Estado da Bahia.
Translado marítimo de restos
mortais
acondicionados
em
urnas
funerárias,
compreendendo o trajeto do
Porto - do Povoado de Barra dos
Carvalhos, Município de Nilo
Peçanha-BA,
para
os
respectivos locais de residência
no Povoado de São Sebastião,
Município de Cairu, Estado da
Bahia.
Translado marítimo de restos
mortais
acondicionados
em
urnas
funerárias,
compreendendo o trajeto do
Atracadouro de Bom Jardim,
Valença-BA, para os respectivos
locais de residência no Distrito

Km

100.00

Viagem

20

Viagem

15

Viagem

15

Viagem

15
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do Morro de São Paulo,
Município de Cairu, Estado da
Bahia.

15

16

17

18

19

Translado marítimo de restos
mortais
acondicionados
em
urnas
funerárias,
compreendendo o trajeto do
Atracadouro de Bom Jardim,
Valença-BA, para os respectivos
locais de residência no Distrito
da Gamboa, Município de Cairu,
Estado da Bahia.
Translado marítimo de restos
mortais acondicionados em rnas
funerárias, compreendendo o
trajeto do Porto de Valença-BA,
para os respectivos locais de
residência no Distrito do Galeão,
Município de Cairu, Estado da
Bahia.
Translado marítimo de restos
mortais
acondicionados
em
urnas
funerárias,
compreendendo o trajeto do
Porto do Povoado de Torrinhas,
Município de Cairu-BA, para os
respectivos locais de residência
no Povoado de Canavieiras,
Município de Cairu, Estado da
Bahia.
Translado marítimo de restos
mortais
acondicionados
em
urnas
funerárias,
compreendendo o trajeto do
Porto do Povoado de Torrinhas,
Município de Cairu-BA, para os
respectivos locais de residência
no Distrito de Boipeba, Município
de Cairu, Estado da Bahia.
Translado marítimo de restos
mortais
acondicionados
em
urnas
funerárias,
compreendendo o trajeto do
Porto do Povoado de Torrinhas,
Município de Cairu-BA, para os
respectivos locais de residência
no
Povoado
de
Tapuias,
Município de Cairu, Estado da

Viagem

15

Viagem

15

Viagem

10

Viagem

15

Viagem

10
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Bahia.
VALOR TOTAL

PRAZO DE VALIDADE DA COTAÇÃO: 30 (TRINTA) DIAS.
A cotação de preços deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa,
contendo: razão social, endereço, telefone, CNPJ, inscrição estadual.
A Cotação implica uma oferta de preço fixo dada ao cliente (PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIRU) como uma resposta ao AVISO DA PRESENTE CHAMADA
PÚBLICA, portanto, tem uma ligação legal, que, quando aceita, não pode ser
alterada.
A apresentação de propostas (COTAÇÃO DE PREÇOS), implica na aceitação das
condições aqui estipuladas, não podendo haver desistência, ficando as proponentes
sujeitas as penalidades prevista na legislação aplicável.
A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos
legais e regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e
legitimidade das informações e dos documentos apresentados.
O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias contados do recebimento e da
aprovação pela unidade interessada.

____________________ , ____ de _______________ de 2020.

____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA
01 - OBJETO:
Contratação de empresa especializada capaz de prestar serviços funerários para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Políticas Sociais do Município de
Cairu, Arquipélago de Tinharé, Estado da Bahia.
02 - NECESSIDADE:
Amparar com os custos fúnebres de cidadãos, familiares e entes e/ou indivíduos em
situação de vulnerabilidade social, amparados pelos direitos resguardados por lei,
notadamente a Lei Municipal nº 277/2009, que lhes garante a proteção social básica
na forma de benefício auxílio funeral entre outros, acorrendo aos munícipes de baixa
renda, com impossibilidades de recursos financeiros necessários como medida para
tentar amenizar a dor da perda com a preocupação de como arcar com os custos dos
atos fúnebres.
03 - JUSTIFICATIVA:
Cairu é o único município arquipélago do Brasil formado por mais de 26 ilhas, com
uma população de 18.176 habitantes (IBGE, 2019) espalhados em distritos (Morro de
São Paulo, Gamboa do Morro, Galeão, Garapuá, Boipeba, São Sebastião, Torrinhas,
Tapuias, Canavieiras, Moreré, Monte Alegre, Cairu - Sede) alguns de difícil acesso
por se tratarem de Ilhas.
Apesar de detentor de diversos cenários com riquezas naturais e culturais, existem
muitas famílias em situações de vulnerabilidade social reconhecidas pela Secretaria
Municipal de Políticas Sociais - SEMPS/Cairu de acordo aos seus padrões de vida,
que variam em aspectos sociais, culturais e econômicos, sendo este último o mais
levado em conta na classificação das famílias beneficiárias da atenção das Políticas
Públicas na área Social, amparadas no CADUNICO - Cadastro Único do Governo
Federal, sistema que permite a tais famílias acessarem diversos benefícios como:
tarifa social de redução da tarifa de energia elétrica e taxa de religação de interrupção
do fornecimento da energia; telefone popular com redução de tarifa para uso de
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telefone fixo; programa de transferência de renda Bolsa Família, Programa de
Habitação Popular Minha Casa Minha Vida, dentre outras benfeitorias.
O poder público atento em prestar atendimento sócio assistencial articulando os
serviços disponíveis e necessários no Município de Cairu busca viabilizar ações e
serviços temporários para famílias em situação de vulnerabilidade social garantindo o
direito à Proteção Social Básica ao que se refere ao Benefício Eventual - Auxílio
Funeral.
A

SEMPS/Cairu,

órgão

gestor

da

Política

de

Assistência

Social,

faz

o

acompanhamento e sistematiza as ações, serviços, programas, projetos e benefícios
sócio assistenciais, em observância a Constituição Federal, para garantir direitos a
assistência integral provendo os mínimos sociais, através da realização por um
conjunto integrado de ações para garantir o atendimento às necessidades básicas da
população, devendo estar disponível e ser ofertada a todos que dela necessitam, sem
contribuição prévia, capaz de conhecer os riscos e as vulnerabilidades a que esta
sujeita a população e as possibilidades de enfrentamento e superação das diversas
situações encontradas.
Assim, oferece diversos programas de prevenção e erradicação da vulnerabilidade
social denominados benefícios eventuais de Assistência Social, regulamentados pela
Lei Municipal nº 277 de 21/12/2009 que dispõe sobre a regulamentação e critérios
para a concessão dos benefícios eventuais de Assistência Social em caso de
circunstâncias temporárias e de calamidades públicas e define em seu Art. 2º tais
benefícios como uma modalidade de provisão de proteção social básica de caráter
suplementar e temporário que integra organicamente as garantias do Sistema Único
de Assistência Social - SUAS.
As diferentes situações vivenciadas determinam as modalidades de serviços
executados pela assistência social, no âmbito de proteção básica. A referida Lei prevê
Auxílio Funeral, objeto deste termo, Auxílio Natalidade, Auxílio Viagem, Auxílio Cesta
Básica, Auxílio Documentação, Auxílio Moradia e Auxílio Calamidade Pública
destinados aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de arcar por conta própria
com o enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência provoque riscos e
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fragilizações quanto à manutenção do individuo, a unidade da família e a
sobrevivência dos seus membros.
Esta legislação se ampara na Lei Federal nº 8.742/93 e devidas alterações constantes
da Lei nº 12.435/11 que dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras
providências, e trata especificamente em seu art. 22 dos benefícios eventuais
definindo estes como provisões suplementares e provisórias que integram
organicamente as garantias do SUAS e são prestadas aos cidadãos e às famílias em
virtude do nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de
calamidade pública, regulamenta também, pela administração pública dos benefícios
eventuais de Assistência Social nos artigos 23 II, 30 I e II, 203 e 204 I, da Constituição
Federal, art. 26 da Lei Complementar Federal 101 de 04 de maio de 2000, 15 I e II e a
Resolução nº 212/06.
Dessa forma, com base nas leis acima citadas, o Município criou os benefícios já
mencionados na Lei 277 /2009, que quanto ao auxilio funeral prevê o custeio das
despesas de urna funerária, velório, sepultamento dentre outros benefícios, tendo em
vista a existência de muitas famílias que enfrentam situações tão precárias, onde
além das dificuldades diárias para alimentação e cuidado pessoal, muitas ainda tem
que enfrentar os desafios para oferecerem um sepultamento minimamente digno dos
entes falecidos, justificando assim a contratação de empresa especializada prestar
serviços funerários para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Políticas
Sociais do Município de Cairu, Arquipélago de Tinharé, Estado da Bahia através dos
serviços prestados a essas famílias em momento de grande dor e sofrimento.
Destaque-se ainda o atual cenário em que o mundo se

encontra, tendo sido

publicada a Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, que Declara
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID – 19).
Contudo, as necessidades de contratação de empresas devidamente credenciadas e
autorizadas para a realização de procedimentos fúnebres, torna-se ainda mais
essenciais, visto as ondas de crescimento de infectados pelo COVID-19. Doença esta
que vem se alastrando pelo mundo como um todo e deixando um rastro de destruição
em muitas famílias com enfermidades físicas e falecimentos de entes.
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De acordo com o Ministério da Saúde a COVID-19 já fez hoje em 14 de julho de 2020,
1.926.824 casos confirmados, com 1.323.425 recuperados e 74.133 óbitos
confirmados em todo o território brasileiro com uma taxa de letalidade de 3,81% e
uma taxa de mortalidade de 35,3% e taxa de incidência 916,9% da população
infectada.
Estando o município de Cairu-Ba hoje em 14 de julho de 2020 com um número de 76
infectados e 03 óbitos dentre estes, ampliando ainda mais as necessidades de
assegurar os serviços funerários em questão.
04 – OBJETIVO:
9 Prestar atendimento sócio assistencial para famílias de baixa renda deste
município de Cairu através do auxílio funeral;
9 Atender as necessidades sócio assistenciais no âmbito da política de assistência
social do Município de Cairu.
9 Assegurar integralidade na atenção e proteção sociais às famílias e indivíduos,
em situação de vulnerabilidade e riscos sociais, por meio do credenciamento de
empresa para fornecimento de urnas funerárias e/ou serviços de traslados
funerários, para a população em vulnerabilidade social, que não tenha condições
de arcar com os custos do presente objeto em detrimento do sustento próprio e
da família;
9 Disponibilizar serviços de urnas e/ou traslados funerários, para as famílias e/ou
indivíduos deste município que não disponham de condições financeiras para
arcar com os custos de seus entes.
9 Assegurar a concessão do Benefício Eventual – Auxílio Funeral.
05 – BASE LEGAL:
As interessadas em participar deste processo licitatório deverão obedecer o quanto
disposto na Resolução - RDC nº 33, de 08 de julho de 2011 que dispõe sobre o
Controle e Fiscalização Sanitária do Translado de Restos Mortais Humanos e demais
legislações aplicáveis.
Visando assegurar a legalidade na contratação de empresa especializada capaz de
prestar serviços de fornecimento parcelado de urnas funerárias e respectivos
10/18

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LZ01HOBKIGW46ATTZD+I8Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
15 de Julho de 2020
12 - Ano - Nº 4119

Cairu

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

traslados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Políticas Sociais
do Município de Cairu-BA, valemo-nos da Lei Municipal 277 /2009, combinados com a
Lei Federal nº 8.742/93 e devidas alterações constantes da Lei nº 12.435/11 e com
fulcro nos artigos 23 II, 30 I e II, 203 e 204 I, da Constituição Federal, art. 26 da Lei
Complementar Federal 101 de 04 de maio de 2000, 15 I e II e a Resolução nº 212/06.
E, para o credenciamento das empresas capazes de prestar serviços funerários para
atender as necessidades do Município de Cairu, interessadas, o Termo de Referência
se ampara na Lei Federal nº 8.666/93, precisamente no caput do artigo 25, que
aborda sobre a possibilidade de contratação sem licitação prévia, nos casos em que
exista

inviabilidade

de

competição

para

implantação

de

um

sistema

de

credenciamento com o objetivo de preservar a lisura, transparência e economicidade
dos procedimentos, garantindo tratamento igualitário a todos os interessados que
preencham as exigências estabelecidas em regulamento.
Todo processo será subsidiado pela Lei Federal nº 8.666/93 que regulamenta o
também artigo 37 da CF⁄88 instituindo normas para licitação e contratos da
Administração Pública e demais normas aplicáveis a espécie.
06 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
ITEM

1

2

3

4

DESCRIÇÃO
Urna Mortuária Adulta Gorda, modelo sextavada s. v. caixa
tampa e fundo de madeira de pinos tampa em eucatex com
aplicações em slik-screen alça varão e 04 chavetas fixando a
tampa forrada com Kami branco; babado e travesseiro solto.
Externo fosco. Medida: 1,90 cm.
Urna Mortuária Adulta Longa, modelo sextavada s. v. caixa
tampa e fundo de madeira de pinos tampa em eucatex com
aplicações em slik-screen alça varão e 04 chavetas fixando a
tampa forrada com Kami branco; babado e travesseiro solto.
Externo fosco. Medida: 2,10 cm.
Urna Mortuária Adulta padrão, modelo sextavada c. v. caixa
tampa e fundo de madeira de pinos tampa em eucatex com
aplicações em slik-screen 06 alças e 04 chavetas fixando a
tampa forrada com Kami branco; babado e travesseiro solto.
Externo fosco. Medida: 1,80 cm.
Urna Mortuária Infantil, modelo sextavada s. v. caixa tampa e
fundo de madeira de pinos Tampa em eucatex com aplicações
em slik-screen 04 alças e 04 chavetas fixando a tampa forrada

UND

QUANT

Und.

25

Und

25

Und

80

Und

20
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com Kami branco; babado e travesseiro solto. Externo fosco.
Medida: 0,80cm.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Urna Mortuária Infantil, modelo sextavada s. v. caixa tampa e
fundo de madeira de pinos tampa em eucatex com aplicações
Und
20
em slik-screen 04 alças e 04 chavetas fixando a tampa forrada
com Kami branco; babado e travesseiro solto. Externo fosco.
Medida: 1,00cm.
Urna Mortuária Infantil, modelo sextavada s. v. caixa tampa e
fundo de madeira de pinos tampa em eucatex com aplicações
em slik-screen 04 alças e 04 chavetas fixando a tampa forrada
Und
20
com Kami branco; babado e travesseiro solto. Externo fosco.
Medida: 1,20cm.
Urna Mortuária Infantil, modelo sextavada s. v. caixa tampa e
fundo de madeira de pinos tampa em eucatex com aplicações
em slik-screen 04 alças e 04 chavetas fixando a tampa forrada
Und
20
com Kami branco; babado e travesseiro solto. Externo fosco.
Medida: 0,60cm.
Urna Mortuária Infantil, modelo sextavada c. v. caixa tampa e
fundo de madeira de pinos tampa em eucatex com aplicações
Und
20
em slik-screen 04 alças e 04 chavetas fixando a tampa forrada
com Kami branco; babado e travesseiro solto. Externo fosco.
Medida: 1,60cm.
Urna Mortuária Infantil, modelo sextavada c. v. caixa tampa e
fundo de madeira de pinos tampa em eucatex com aplicações
Und
20
em slik-screen 04 alças e 04 chavetas fixando a tampa forrada
com Kami branco; babado e travesseiro solto. Externo fosco.
Medida: 1,40cm.
Translado terrestre (ida e volta) de restos mortais
acondicionados em urnas funerárias, compreendendo o trajeto
Km
100.00
do Hospital ou do Instituto Médico Legal para os respectivos
locais de residência no Município de Cairu, Estado da Bahia.
Translado marítimo de restos mortais acondicionados em
urnas funerárias, compreendendo o trajeto do Porto - Povoado
de Graciosa, Município de Taperoá-BA, para os respectivos
Viagem
20
locais de residência na Sede do Município de Cairu Estado da
Bahia.
Translado marítimo de restos mortais acondicionados em
urnas funerárias, compreendendo o trajeto do Porto - Povoado
de Graciosa, Município de Taperoá-BA, para os respectivos
Viagem
15
locais de residência no Povoado de Garapuá, Município de
Cairu, Estado da Bahia.
Translado marítimo de restos mortais acondicionados em
urnas funerárias, compreendendo o trajeto do Porto - do
Povoado de Barra dos Carvalhos, Município de Nilo PeçanhaViagem
15
BA, para os respectivos locais de residência no Povoado de São
Sebastião, Município de Cairu, Estado da Bahia.
12/18
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14

15

16

17

18

19

Translado marítimo de restos mortais acondicionados em
urnas funerárias, compreendendo o trajeto do Atracadouro de
Bom Jardim, Valença-BA, para os respectivos locais de
residência no Distrito do Morro de São Paulo, Município de
Cairu, Estado da Bahia.
Translado marítimo de restos mortais acondicionados em
urnas funerárias, compreendendo o trajeto do Atracadouro de
Bom Jardim, Valença-BA, para os respectivos locais de
residência no Distrito da Gamboa, Município de Cairu, Estado da
Bahia.
Translado marítimo de restos mortais acondicionados em rnas
funerárias, compreendendo o trajeto do Porto de Valença-BA,
para os respectivos locais de residência no Distrito do Galeão,
Município de Cairu, Estado da Bahia.
Translado marítimo de restos mortais acondicionados em
urnas funerárias, compreendendo o trajeto do Porto do Povoado
de Torrinhas, Município de Cairu-BA, para os respectivos locais
de residência no Povoado de Canavieiras, Município de Cairu,
Estado da Bahia.
Translado marítimo de restos mortais acondicionados em
urnas funerárias, compreendendo o trajeto do Porto do Povoado
de Torrinhas, Município de Cairu-BA, para os respectivos locais
de residência no Distrito de Boipeba, Município de Cairu, Estado
da Bahia.
Translado marítimo de restos mortais acondicionados em
urnas funerárias, compreendendo o trajeto do Porto do Povoado
de Torrinhas, Município de Cairu-BA, para os respectivos locais
de residência no Povoado de Tapuias, Município de Cairu,
Estado da Bahia.

Viagem

15

Viagem

15

Viagem

15

Viagem

10

Viagem

15

Viagem

10

07 - PRAZO, LOCAL DE ENTREGA:
O prazo de entrega do material objeto e/ou serviço referenciado será PARCELADO, e
o início da execução dos serviços deverão ser imediatamente após o recebimento da
Ordem de Serviço emitida pela Secretaria Municipal de Políticas Sociais.
O objeto deverá ser entregue no local indicado na referida Ordem de Serviço, que
indicará a localidade a ocorrer o ato fúnebre, atentando para os serviços de
translados previstos neste Termo.
O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no inciso II do art. 73 da Lei
Federal 8.666/93, sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento
provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade contratante, considerar-
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se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os
efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.
08 - RESPONSÁVEL PELO CONTRATO, TELEFONE E E-MAIL:
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS
Coordenação: Adriana Nely Lisboa Campos Brito
Cargo: Secretária Municipal de Políticas Sociais
Tel: (75) 3653-2381 / (75) 9975-1816
E-mail: sempscairu@hotmail.com
09

-

RESPONSÁVEL

PELO

RECEBIMENTO

E

ACOMPANHAMENTO

E

EXECUÇÃO DO SERVIÇO, TELEFONE E E-MAIL:
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS
Coordenação: Julieta Maia dos Santos
Cargo: Superintende de Assistência Social da Secretária Municipal de Políticas
Sociais
Tel: (75) 3653-2381 / (75) 9946-6843
E-mail: sempscairu@hotmail.com
10 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
O CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas neste Contrato por
determinação legal, obriga-se a:
a) publicar o resumo do Contrato e dos aditamentos na Imprensa Oficial, conforme a
Lei federal 8.666/93;
b) transmitir à CONTRATADA as informações necessárias a prestação do serviço;
c) designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do
serviço prestado objeto do presente Contrato, com competência para atestar o
efetivo serviço

bem como anotar, em registro próprio, as falhas detectadas e

comunicar à CONTRATADA as ocorrências

de quaisquer fatos que exijam

medidas corretivas;
d) efetuar,

nos

prazos previstos

neste

Contrato,

o pagamento

devido à

CONTRATADA oriundos do serviço prestado;
e) verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando
inexatas e/ou incorretas, ficando, neste caso, suspenso o prazo para pagamento,
14/18
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o qual somente começará a fluir após a apresentação da nova fatura,
devidamente retificada, ou da Nota de Correção, não sendo considerado esse
intervalo de tempo para efeito de atualização do valor contratual;
11 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
Ficará sob responsabilidade da CONTRATADA a apresentação dos seguintes
documentos listados abaixo, para que a CONTRATANTE efetue o pagamento:
a) A contratada ficará responsável por no ato da entrega do objeto exigir do
responsável cópia da Certidão de óbito, RG, CPF e Comprovante de residência
do falecido e apresentar cópia do RG e telefone para contato do responsável;
b) Comunicar à Autoridade Sanitária de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos
Alfandegados, a ocorrência de translado com urna funerária contendo Restos
Mortais Humanos, conforme o artigo 6º da RDC da ANVISA Nº 033/2011;
c) Cumprir a legislação sanitária vigente, no que tange às boas práticas do
transporte;
d) Juntar à Nota Fiscal a correspondente Ordem de Serviço ou Autorização de
Fornecimento;
e) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no Edital, (art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/93);
f)

Tomar conhecimento prévio e concordar em cumprir a forma de execução deste
contrato, da forma como a CONTRATANTE exige e descreve no Termo de
Referência;

g) Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais,
trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da
execução do contrato;
h) Assumir por sua exclusiva conta quaisquer indenizações por danos e/ou prejuízos
por ela ou seus prepostos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, em
decorrência da execução do contrato, reservando-se à CONTRATANTE o direito
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de descontar o de quaisquer créditos da CONTRATADA, a importância
necessária ao ressarcimento de tais danos e/ou prejuízos.
i)

Dar brevidade ao atendimento de translado, tomando as medidas cabíveis para
transportar os restos mortais humano do lugar informado até o local do velório,
seja ele terrestre e/ou marítimo providencias a serem a partir do exato momento
em que receber ordem para execução.

j)

Providenciar com agilidade para que o ato fúnebre aconteça dentro da maior
brevidade possível dentro do que compete à contratada, principalmente neste
período de pandemia causado pelo COVID-19, assim sendo, fica estabelecido
que a partir do momento em que receber a ordem para executar serviço a
contratada precisa notificar imediatamente o recebimento.

k) Encaminhar à contratante no ato do contrato endereço de e-mail, telefone fixo e
móvel com whatsapp ativos para que ambas as partes possam comunicar-se sem
problemas e/ou dificuldades, independente do dia ou horários
12 – SANÇÕES:
O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas
aceita pelo órgão ou entidade promotor da licitação, sujeitará o licitante ou o
contratado às seguintes sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, garantida a
prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a) advertência;
b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar
com a União, com órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados
da federação, com o Distrito Federal e Municípios por prazo de até 05 (cinco)
anos;
c) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre
o valor da parte do objeto não entregue;
d) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não
entregue por cada dia subseqüente ao trigésimo.
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- O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto
entregue com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato,
eventualmente existente.
- As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
- Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências do
CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá
atualização monetária;
- O CONTRATADO responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de
paralisações na execução do fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência
de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa do CONTRATADO, apurados na
forma da legislação vigente, quando comunicado ao CONTRATANTE no prazo de 48
(quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita do
CONTRATANTE.
- Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do objeto contratado, o
CONTRATANTE, poderá optar por uma das seguintes alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial,
respondendo o CONTRATADO pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente
ao período total de atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor.
13 - CONDIÇÕES GERAIS:
a) Os casos omissos e as situações não previstas no presente Termo serão avaliados
e resolvidos pela Prefeitura Municipal de Cairu Bahia, por intermédio do seu
Departamento Jurídico;
b) A habilitação dos proponentes não lhes assegura a celebração do Contrato, ficando
a critério de o município decidir pela conveniência e oportunidade da realização
deste ato;
c) As ações desenvolvidas no âmbito do futuro contrato deverão estar em
conformidade com normas estabelecidas pelos programas básicos do Município de
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Cairu - Bahia, e os documentos orientadores elaborados pelo mesmo precisam
está em consonância com a legislação especifica.
d) Considerando as peculiaridades dos serviços a serem prestados a empresa deverá
estar localizada no perímetro urbano do município de Cairu/BA ou Valença /BA. A
quilometragem será computada tendo por base o centro deste município. Os
roteiros a serem realizados serão informados pela Secretaria de Políticas Sociais
no ato da Ordem de Serviços.
e) Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato,
na forma do art. 67 da Lei Federal 8.666/93, ficando esclarecido que a ação ou
omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada
de total responsabilidade na execução do contrato.
f) No ato da emissão da “ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇOS” a Secretaria ou
Unidade responsável pela demanda deverá atestar a compatibilidade do serviço
solicitado com o serviço prestado.
g) O presente Termo de Referência está em consonância com as disposições legais e
normativas aplicáveis e ao considerar ainda o interesse e conveniência da
Administração.
14 – RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO:
Julieta Maia dos Santos
Tel: (75) 3653-2381 / (75) 9946-6843
E-mail: sempscairu@hotmail.com
15 – RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DO TERMO:
Coordenação: Adriana Nely Lisboa Campos Brito
Tel: (75) 3653-2381 / (75) 9975-1816
E-mail: sempscairu@hotmail.com
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