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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

I - DO OBJETO 
1.1 O objeto do presente Processo Licitatório é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS PÓSTUMOS A SEREM 
PRESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
PORTEL/PA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital 
e seus anexos. 
 
 
II – JUSTIFICATIVA 
2.1 SUGERIMOS o registro de preços, pois é uma ferramenta que serve para futura e 
eventual contratação do objeto licitado, suprindo as demandas existentes, quando do 
momento da requisição, não necessitando da reserva orçamentária em sua totalidade, 
utilizando os recursos financeiros de forma sustentável; 
2.2 O critério de julgamento deverá ser sempre o de menor preço, ficando a cargo da 
CPL a escolha da melhor modalidade de licitação e respeitando os dispositivos da Lei 
8.666/93 e 10.520/02, que recomenda que as compras, sempre que possível, deverão 
atender ao princípio da padronização, quem imponha compatibilidade de especificações 
técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de 
manutenção, assistência técnica e garantias oferecidas; 
2.3 As especificações e solicitações foram unidas e estão constantes na página a 
seguir. A solicitação da secretaria encontra-se anexada nesse processo e no site como 
outros documentos do Edital. 
2.4 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL: Os itens aqui 
licitados são para atender a demanda e distribuição gratuita às famílias carentes e que 
são atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Tais famílias encontram-
se em vulnerabilidade extrema, devido a diversos fatores sociais e ambientais, uma vez 
que nosso município possui extensão territorial continental e as áreas rurais/ribeirinhas 
são na sua maioria ocupadas por grande parte da população. Porém estas não 
possuem condições financeiras para arcar com tais serviços. 
 
Item Descrição Unidade Quant. 

01 URNA INFANTIL COM VISOR UNIDADE 223 

02 URNA INFANTIL SEM VISOR UNIDADE 198 

03 URNA ADULTO COM VISOR UNIDADE 525 

04 URNA ADULTO SEM VISOR UNIDADE 320 

05 URNA ESPECIAL (GORDA) COM VISOR UNIDADE 259 

06 TRANSLADO DE URNA FUNERÁRIA PERÍMETRO URBANO QUILÔMETRO 80 

07 
TRANSLADO DE URNA FUNERÁRIA FORA DO PERÍMETRO 
URBANO 

QUILÔMETRO 8.024 

08 
SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E TAMPONAMENTO 
(VELÓRIO) 

SERVIÇO 152 

09 
SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE FORMOLIZAÇÃO DE 
CADAVER 

SERVIÇO 226 

10 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE CADAVER SERVIÇO 123 
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11 URNA ZINCADA COVID-19 UNIDADE 126 

 
III – ESPECIFICAÇÕES DE ENTREGA 
3.1 O fornecimento dos bens deve ocorrer de acordo com a solicitação da Secretaria e 
deverá ser entregue imediatamente. 
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