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EDITAL 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 5.964/2021 

 

OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETO O CREDENCIAMENTO COM 

VISTAS À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

FUNERÁRIOS para atendimento de munícipes de baixa renda, desprovidos dos recursos 

financeiros necessários para arcar com os custos fúnebres de seus entes, familiares e/ 

ou indivíduos em situação de vulnerabilidade social, amparados pelos direitos 

resguardados pela Lei Municipal nº 5.117/2021, que lhes garante a concessão de Auxílio 

Funeral, na forma de prestação de serviço, com vistas à redução da vulnerabilidade 

provocada por morte de membro da família, conforme descrições/especificações e 

condições deste Edital e seus anexos.  

 

Período para o credenciamento: início 09/11/2021 até o dia 10/12/2021. 

SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA – 10/12/2021 às 10h:00. 

Local da entrega dos documentos para credenciamento: Secretaria Municipal de 

Administração/ Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua 7 de Setembro, 701, 

Centro – Tremembé/SP. CEP: 12120-000. 

 

1. DO OBJETO  

1.1 Constitui o objeto do presente CHAMAMENTO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO PARA 

EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS: 

1.2. O presente edital e demais informações encontram-se à disposição para verificação 

por parte dos proponentes junto a Comissão Permanente de Licitação, sito na Rua 7 de 

Setembro, 701 – Centro, Tremembé/SP, disponível para download no site do Município 

www.tremembe.sp.gov.br no link “Chamada Pública”.  

 

Informações podem ser solicitadas por escrito, aos cuidados da Comissão Permanente 

de Licitação, no endereço mencionado, ou pelo telefone: 12-3674-3221, ou e-mail: 

licitacoes@tremembe.sp.gov.br.  

 

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO 

2.1 – Poderão participar no credenciamento as empresas estabelecidas no município de 

Tremembé-SP, que tenham seu objeto contratual compatível com o que se almeja 

contratar no presente processo, desde que atendidos os requisitos exigidos neste 

instrumento de chamamento e Lei Municipal n° 5.177, de 14 de julho de 2021. 

mailto:licitacoes@tremembe.sp.gov.br
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2.2 – não poderão participar no credenciamento os interessados que estejam 

cumprindo as sanções previstas nos incisos III, do art. 87, da Lei n 8.666/93.  

2.3 – não poderão participar no credenciamento os interessados que estejam 

cumprindo sanções previstas na Lei n 8.666/93, ou que tenham sido declaradas 

inidôneas pelo Município de Tremembé. 

 

3. DA INSCRIÇÃO NO CREDENCIAMENTO 

3.1 – As empresas interessadas poderão inscrever–se para credenciamento no primeiro 

dia útil subsequente à publicação do presente instrumento no Diário Oficial Eletrônico 

do Município de Tremembé, na Sala da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria 

Municipal de Administração, situada na Rua 7 de Setembro, 701 – Centro- 

Tremembé/SP, no período de 28/09/2021 à 03/11/2021, no horário das 08h00min às 

12h00min e das 13h00min às 17h00min.  

 

SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA – 10/12/2021 às 10h:00 

 

3.2 – Será considerada credenciada a empresa que apresentar os documentos 

enumerados no item 5, deste instrumento.  

3.3 – Os interessados para atenderem o chamamento do credenciamento, poderão ter 

acesso ao edital e anexos, que estarão disponíveis para download no endereço 

eletrônico: www.tremembe.sp.gov.br. 

 

4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

4.1 – Os interessados deverão encaminhar os documentos relacionados no item 5 deste 

Edital para Sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Tremembé 

no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min., na Rua Sete de 

Setembro, 701, Centro, Tremembé/SP – CEP 12120-000 no período de 28/09/2021 à 

03/11/2021, em envelopes lacrados com as seguintes indicações:  

ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2021 

Credenciamento de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS  

Interessado: ___________________________________________________________  

Razão Social:___________________________________________________________  

Endereço: _____________________________________________________________  

Telefone para contato:___________________________________________________  

E-mail para contato:_____________________________________________________  

Obs.: Os documentos deverão ser entregues em envelope fechado de forma a não 

permitir a visualização de seu conteúdo. 

 

5 – DA DOCUMENTAÇÃO  

http://www.tremembe.sp.gov.br/
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5.1 – Para o credenciamento da empresa deverão ser apresentados os seguintes 

documentos:  

 

5.1.1 RELATIVOS À CAPACIDADE JURÍDICA  

a) Identificação do proponente, com CNPJ, nome, endereço, inscrição municipal e todas 

as formas de contato (telefone e-mail);  

b) Cédula de Identidade e Certidão de Matrícula na Junta Comercial, no caso de firma 

individual;  

c) Ato Constitutivo (estatuto ou contrato social) devidamente registrado e 

acompanhado das alterações posteriores, em se tratando de Sociedades Comerciais, e, 

no caso de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores;  

d) Registro do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de 

alterações e prova de diretoria em exercício; 

e) Decreto de Autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;  

f) Declaração afirmando estar ciente das condições deste Edital de Chamada Pública nº 

03/2021 e que assume a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 

apresentados, sujeitando-se às penalidades legais e a sumária desclassificação do 

chamamento, e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela 

Comissão Permanente de Licitação para Contratação de Prestadores de Serviços, 

conforme Anexo II;  

g) Alvará de Funcionamento  

h) Declaração emitida pela empresa atestando que atende ao inciso XXXIII, art. 7º da 

Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores 

de dezoito e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo condição de 

aprendiz).  

i) Dados de identificação de conta bancária: identificação do Banco, número da agência 

e da conta corrente; 

 

5.1.2 - RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou 

sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

c) Certidões de regularidade de situação para com a Fazenda Federal (CERTIDÃO 

NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA 

UNIÃO), Estadual e Municipal, sendo os dois últimos expedidos pela localidade sede;  

d) Certidão de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS);  
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e) Certidão de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

fornecida pela Caixa Econômica Federal, de acordo com o art. 27, “a”, da Lei Federal nº 

8.036 de 11/05/1990.  

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 

Leis do Trabalho;  

 

5.1.3 - RELATIVOS À IDONEIDADE FINANCEIRA  

a) Certidão Negativa de pedido de falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no 

domicílio.  

OBSERVAÇÕES: As certidões que não indicarem o prazo de validade deverão ter sido 

expedidas, no máximo, até 180 (cento e oitenta) dias antes da data de recebimento das 

propostas;  

 

5.1.5. DA ESTRUTURA FÍSICA:  

5.1.5.1. As instalações físicas operacionais da CONTRATADA deverão ser localizadas em 

edificação adequada, observando as normas técnicas de zoneamento e uso do solo e de 

vigilância sanitária, além de dispor de requisitos e equipamentos necessários para 

manuseio do cadáver;  

5.1.5.2. A contratada deverá fazer o traslado do corpo até o local de preparação do 

mesmo, deste até o local do velório e por fim até o local de sepultamento dentro do 

Município de Tremembé-SP;  

5.1.5.3. Fica autorizado o traslado funerário fora dos limites do Município, no caso de 

pacientes que tenham sido internados no Pronto Atendimento Municipal e transferidos 

para outras cidades para outra unidade hospitalar, via SUS (§§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei 

Municipal nº 5.117 de 14 julho de 2021). 

 

5.2. DAS ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS DO SERVIÇO:  

5.2.1. Os serviços deverão ser executados exclusivamente de acordo com ordem de 

serviço expedida pela Secretaria Municipal de Assistência Social;  

5.2.2. Após apresentação da Ordem de Serviço a CONTRATADA deverá iniciar as 

providencias de imediato, para início da execução dos serviços nos locais de 

atendimento nela indicados;  

5.2.3. A CONTRATADA deverá fazer o traslado do corpo em veículos adequados; 

5.2.4. Em nenhuma hipótese será admitido o atraso na execução dos serviços;  

 

5.3. DA DIVISÃO DE DEMANDA:  

5.3.1. A demanda pelos serviços do objeto do presente Termo de Referência deverá ser 

distribuída por meio de revezamento entre as empresas devidamente CONTRATADAS, 
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de cujo resultado se dará ampla divulgação, de forma a assegurar um tratamento 

isonômico entre as mesmas; 

5.3.2. O documento de autorização será emitido pela Secretaria de ação Social, após 

análise do pedido pelo requerente. 

 

5.4. DO VALOR 

5.4.1. O valor será de acordo com o estabelecido no § 3° do art. 1º da Lei Municipal 

5.117/2021;   

5.4.1.1. No valor estabelecido no item 5.4.1 estão incluídos todos os custos necessários, 

bem como todos os impostos e encargos trabalhistas, previdenciários fiscais e 

comerciais, assim como taxas, fretes, homologação, seguros e quaisquer outros 

elementos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da contratação licitado.  

5.4.3. Cabe ao Município a concessão do Benefício Eventual - Auxílio Funeral no valor 

“25 UFESP” estabelecido no § 3° do art. 1º da Lei Municipal 5.117/2021, por evento 

requerido por munícipes que se preencham os requisitos dispostos no mesmo texto 

legal. 

5.4.4. Estimando-se 50 (trinta e nove) eventos no período de 12 (doze) meses 

correspondendo ao valor estimado de R$ 28.362,75 (vinte e oito mil, trezentos e 

sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos), conforme demonstrado no quadro 

abaixo. 

  5.4.5. O presente chamamento para credenciamento e posterior contratação se dará 

conforme a Lei Municipal 5.117/2021 que dispõe sobre a “Concessão de auxílio funeral 

às famílias em situação de vulnerabilidade social do Município de Tremembé e da outras 

providências”, conforme a tabela a seguir: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
QUANT. 

ESTIMADA 

VALOR 

UNITÁRIO DO 

SERVIÇO 

VALOR TOTAL 

ESTIMADO 

01 

Serviços funerários com disposição de 

urna mortuária, bem como custeio das 

demais despesas de que trata o § 1º 

art. 1°, Lei Municipal 5.177/21, sem 

qualquer ônus adicional ao beneficiário 

50 Equivalente 
a 25 UFESP 

Equivalente 
a 

R$36.362,50 
(trinta e seis 

mil, 
trezentos e 
sessenta e 
dois reais e 
cinquenta 
centavos) 

 

* Valor atual da UFESP- R$ 29,09 (vinte e nove reais e nove centavos).  
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5.4.5. Fica vedada qualquer cobrança que ultrapasse o valor estabelecido legalmente 

para o benefício. 

 

 

5.5 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

5.5.1. O recurso que custeará a despesa com a execução dos serviços contratados, 

correrá por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 99 -

03.08.08.244.0014.2.014.339039.01.5000000 - Assistência Social. Sub - Elemento: 67 - 

Serviços Funerários. Fonte 1 e 1136 - 03.08.08.244.0014.2.014.339039.01.5000004 - 

Assistência Social. Sub - Elemento: 67 - Serviços Funerários. Fonte 2. 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS REFERENTES AOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

6.1. Todos os documentos apresentados deverão estar dentro dos respectivos prazos de 

validade/vigência e poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de 

cópia autenticada por cartório competente ou pelos membros da Comissão Permanente 

de Licitação do Licitador, mediante conferência da cópia com o original, ou ainda, por 

publicação em órgão de imprensa oficial.  

6.2. Será considerado pela Comissão de Licitação, o prazo de validade de 90 (noventa) 

dias, contados da data da respectiva emissão, para as certidões nas quais não constar 

expressamente seu prazo de vigência ou validade.  

6.3. No caso de existirem, dentro do envelope “1” (documentos de Habilitação), cópia(s) 

de documento(s) sem autenticação, ficará ao encargo da Licitante apresentar os 

originais e solicitar expressamente à Comissão de Licitação, a conferência e autenticação 

dos mesmos no momento da entrega dos envelopes.  

6.4. A falta da apresentação dos documentos especificados neste item, ou ainda a 

apresentação destes em desconformidade com o disposto neste Edital, incompletos, 

com validade expirada ou qualquer outro vício insanável ou que comprometa sua 

validade, será fundamento para inabilitação da Licitante, não sendo admitida qualquer 

providência posterior visando a regularização.  

6.5. Em nenhuma hipótese serão recebidos envelopes após o prazo (03/11/2020 às 

09h00minh) estabelecido para a realização da sessão de recebimento, abertura e 

julgamento dos documentos de Habilitação, valendo essa regra inclusive para a remessa 

de envelopes via postal.  

6.6. Os documentos de Habilitação relacionados neste item referir-se-ão sempre à 

jurisdição do local de domicílio da sede da Licitante;  

6.7. As licitantes ficam obrigadas, sob as penas da lei, a declarar quando de sua 

ocorrência, fatos supervenientes impeditivos da habilitação, na forma do art. 32, 

parágrafo 2º, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores;  

6.8. Os documentos emitidos via Internet, e que deverão ser apresentados em via 

original de impressão, desde que haja possibilidade, terão suas autenticidades 
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confirmadas pela Comissão de Licitação, através de conferência no respectivo “site” de 

emissão. 

6.9. A Comissão de Licitação inabilitará a Licitante que venha a incorrer em fatos que 

desabone sua idoneidade, que comprove a falsidade das informações prestadas ou 

qualquer outro que contrarie as disposições contidas neste Edital.  

6.10. Os documentos de modelos apresentados nos Anexos servem apenas como 

modelo, podendo ser apresentado de forma diversa, desde que contenham os 

elementos essenciais.  

 

7 - DA FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL, PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 

7.1. Poderá ser assinado instrumento contratual para formalizar a contratação;  

7.2. O prazo de vigência da contratação será de até 12 (doze meses) podendo ser 

prorrogado por sucessivos períodos conforme autoriza o Artigo 57 da lei 8.666/93.  

7.3. O início da execução do objeto poderá ser imediato a partir da publicação do 

extrato do contrato no Diário Oficial do Município;  

7.4. O credenciamento dos proponentes não lhes assegura a celebração do contrato, 

ficando a critério do Município decidir pela conveniência e oportunidade da realização 

deste ato;  

7.5. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos 

ou supressões nos serviços, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato (art. 65, § 1º, da Lei Federal 8666/93), os quais se realizarão 

mediante aditamento formalizado nos termos do art. 61, § único. 

 

8 - DA FORMA DE PAGAMENTO:  

8.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da 

efetiva prestação dos serviços, sendo que a mesma deverá ser sempre acompanhada da 

respectiva Nota Fiscal Eletrônico, com o aceite da Secretaria de Ação Social.   

 

 9 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

9.1. A CONTRATADA deverá cumprir toda a legislação pertinente vigente no momento 

da prestação do serviço ainda que não cobrado expressamente pela CONTRATANTE; 

9.2. Executar os serviços contratados tempestivamente, dentro do prazo negociado, 

atendendo aos requisitos de qualidade exigidos;  

9.3. Fornecer mão-de-obra qualificada para a execução dos serviços, devidamente 

identificada; 

9.4. Refazer todos os serviços que forem considerados insatisfatórios (quando possível), 

sem qualquer acréscimo no custo contratado;  

9.5. Manter todas as providências necessárias à fiel prestação dos serviços contratados; 

9.6. Manter, durante o período de vigência da contratação, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na legislação;  
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9.7. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE;  

9.8. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na 

época própria, uma vez que os seus profissionais não manterão nenhum vínculo 

empregatício com a CONTRATANTE;  

9.9. Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao 

patrimônio público em decorrência de ação ou omissão de seus profissionais ou 

representantes, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da 

fiscalização ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE;  

9.10. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas 

na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, 

forem vítimas os seus profissionais quando da prestação dos serviços ou em conexão 

com eles, ainda que acontecido em dependências da CONTRATANTE, inclusive por 

danos causados a terceiros;  

9.11. Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus profissionais 

ou representantes, obrigando-se, igualmente, a quaisquer responsabilidades 

decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser 

exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do contrato;  

9.12. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, 

relacionados à prestação dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, 

conexão ou contingência;  

9.13. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da 

Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o 

caso; 

9.14. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestação dos serviços;  

9.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto 

na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;  

9.16. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, à 

exceção das autorizadas pela CONTRATANTE;  

9.17. Manter plantão 24 horas à disposição das famílias;  

9.18. Disponibilizar contato telefônico e funcionário(s) apto(s) para atendimento, bem 

como endereço da funerária para melhor atendimento aos familiares;  

9.19. Executar os serviços funerários para famílias de baixa renda em questão, sem 

modificações de trato e/ou processo discriminatório no atendimento e horário;  

9.20. Realizar os serviços de acordo com a Ordem de Serviço expedida pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social. 
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10 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

10.1. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar 

seus serviços estabelecidos por contrato/documento congênere; 

10.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, das 

cláusulas contratuais ou constantes em documento congênere e dos termos de sua 

proposta; 

10.3. Responsabilizar-se pela fiscalização e gestão do contrato/documento congênere, 

pela atestação dos resultados esperados e pelos níveis de qualidade exigidos frente aos 

produtos/serviços entregues; 

10.4. Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente 

necessárias à prestação dos serviços; 

10.5. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

10.6. Efetuar o pagamento devido, nas condições estabelecidas em 

contrato/documento congênere; 

10.7. Zelar para que durante toda a vigência do contrato/documento congênere sejam 

mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.  

 

11 - DAS SANÇÕES: 

11.1. A CONTRATADA cometerá infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 

1993, e estará sujeita às sanções legais cabíveis, se, no decorrer da contratação:  

11.1.1. Deixar de executar total ou parcialmente o contrato;  

11.1.2. Apresentar documentação falsa;  

11.1.3. Comportar-se de modo inidôneo;  

11.1.4. Cometer fraude fiscal;  

11.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no presente processo.  

 

12 - DA FISCALIZAÇÃO: 

12.1. O Acompanhamento e a fiscalização da prestação do serviço objeto contratual 

licitação será realizada:  

a) Por parte da Secretaria Municipal de Assistência Social, através do servidor, 

CESAR DA SILVA DOMINGOS, matrícula N°9984;  

b) Por parte das Comissões Especiais de Fiscalização da Execução dos Contratos 

Administrativos Municipais – CEFECAM de acordo com regulamento próprio; 

12.2. A Fiscalização de que trata o subitem 12.1, não exclui e nem reduz a 

responsabilidade da empresa licitante, até mesmo perante terceiro, por qualquer 

irregularidade, inclusive resultante de qualidade inferior na prestação do serviço, na 
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ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do licitante ou de seus agentes e 

prepostos (art. 70 da Lei de licitações 8.666/93); 

12.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências 

necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade 

competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei 

nº 8.666, de 1993;  

12.4. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de fiscalizar, de forma permanente, a 

prestação dos serviços pelos credenciados, podendo proceder ao descredenciamento, 

em caso de não prestação dos serviços, através de processo administrativo específico, 

com garantia do contraditório e da ampla defesa. 

 

13. DAS INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÃO E RECURSOS. 

13.1. Todas as informações pertinentes ao processo licitatório serão disponibilizadas no 

site www.tremembe.sp.gov.br, no link “chamada pública”, devendo os interessados 

consultar todos os comunicados divulgados. A obrigação de acompanhar os avisos é 

única e exclusiva dos participantes, motivo pelo qual a alegação de desconhecimento 

acerca de qualquer notificação não será aceita como fundamento em eventuais 

contestações, em nenhuma hipótese. 

13.2. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o presente edital, 

devendo o pedido ser feito com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis anteriores à 

abertura do credenciamento, sob pena de preclusão, através das seguintes formas:  

13.2.1. Via protocolo, diretamente na sede da prefeitura (Rua 7 de setembro,701-Centro 

- Tremembé SP, CEP 12120-000), Departamento de Protocolo. O horário a ser 

considerado (no último dia de prazo apenas) será o do recebimento. Se isto ocorrer 

após as 17h00min da data limite para apresentação o pedido será considerado 

intempestivo, devendo o interessado agir com a devida cautela para evitar a preclusão 

do seu direito. Em nenhuma hipótese o horário a ser considerando será o de envio, e 

não será concedida nenhuma tolerância, por menor que seja em relação à hora 

mencionada. 

13.2.2. Via correios, hipótese na qual será considerada a data e horário constantes no 

comprovante de recebimento por parte do Município. Novamente ressalta-se que este 

deverá ocorrer até o horário limite (17h00min do último dia do prazo), sob pena de 

preclusão, devendo a interessada agir com a devida cautela para evitar que sua 

solicitação seja intempestiva. Em nenhuma hipótese o horário a ser considerando será o 

de envio, e não será concedida nenhuma tolerância, por menor que seja em relação à 

hora mencionada. 

13.3. As respostas aos questionamentos e às impugnações integrarão o edital e serão 

publicadas no site www.tremembe.sp.gov.br, no link “chamamento público”, a 
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conhecimento de todos e para ciência também do interessado/impugnante, nos termos 

do exposto no item 13.1.  

13.4. Será dado direito de resposta ao interessado desde que este informe, expressa e 

claramente em seu pedido, um endereço eletrônico para o qual o documento possa ser 

encaminhado. No entanto, o envio via e-mail trata-se de mera liberalidade do 

Município, sendo obrigação única e exclusiva do interessado/impugnante acompanhar a 

divulgação realizada no site. A ausência de comunicação direta ao interessado, ou o não 

recebimento por parte deste, não constituem fundamento hábil para qualquer alegação 

de desconhecimento.  

13.5. A apresentação das solicitações, em especial de impugnação, não terá efeito 

suspensivo, podendo este ser justificadamente requerida pelo impugnante, ficando a 

critério da Administração o deferimento ou não.  

13.6. Dos Recursos administrativos:  

13.6.1. Das decisões da Presidente da Comissão de Licitações caberá recurso.  

13.6.2. Interposto o recurso, serão comunicadas as demais credenciadas para 

interporem suas contrarrazões no mesmo prazo. A decisão será proferida no prazo de 

05 (cinco) dias úteis.  

13.6.3. Apresentadas as manifestações das interessadas, o Presidente da Comissão de 

Licitações poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  

13.6.4. Mantida sua decisão inicial, a Presidente da Comissão de Licitações remeterá o 

recurso para a autoridade superior para decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos 

termos do artigo 109 da Lei 8.666/93.  

13.6.5. O recurso interposto em face de inabilitação da interessada terá efeito 

suspensivo.  

13.6.6. Não serão conhecidos recursos interpostos fora do prazo.  

13.6.7. O recurso deverá ser protocolado na sede do Município de Tremembé, no 

endereço: Rua 7 de setembro, n°701– Centro- Tremembé-SP, CEP 12120-000 – no 

horário de expediente, compreendido das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, de 

segunda a sexta-feira, endereçada ao Presidente da Comissão de Licitações, sob pena de 

não conhecimento.  

13.6.8. O recurso deverá ser acompanhado da documentação pertinente, respeitado o 

item 10.20 do edital quanto a autenticação, bem como dos documentos constitutivos e 

demais documentos da recorrente nos quais se permita verificar a capacidade 

representativa do signatário do recurso, sob pena de não conhecimento.  

13.6.9. Na eventualidade de vícios sanáveis no recurso, de mera formalidade, poderá ser 

concedido o prazo de 2 (dois) dias, improrrogáveis, para que a recorrente ou recorrida 

providenciem as respectivas correções, sob pena de não conhecimento.  

13.6.10. O acolhimento do recurso pela Autoridade Superior importará a invalidação 

apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  
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13.6.11. Dado provimento ao(s) recurso(s) pela Autoridade Superior, proceder-se-á à 

adjudicação do objeto da credenciada.  

13.6.12. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos 

interessados, através de comunicação por escrito com a competente prova de 

recebimento. 

 

 

14 - DAS PARTES INTEGRANTES DESTE CREDENCIAMENTO:  

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;  

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS PREÇOS;  

ANEXO III – DECLARAÇÃO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL;  

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE; 

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS 

HABILITATÓRIOS;  

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE  

ANEXO VII - MINUTA DO TERMO CONTRATUAL 

ANEXO VIII - LEI MUNICIPAL N° 5.177, DE 14 DE JULHO DE 2021 

 

 

Tremembé, 24 de setembro de 2021 

 

 

 

 

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA E NETO  

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

1.1 - 0 presente termo tem por objeto o credenciamento de Funerárias para 

atendimento da Concessão de auxílio funeral às famílias em situação de vulnerabilidade 

social residentes no Município de Tremembé, nos termos da Lei Municipal n° 5.117, de 

14 de julho de 2021. 

1.2 - Abrangem os serviços funerários, a preparação do corpo, fornecimento de urna 

mortuária constituída e forrada com material de fácil degradação, ornamentação de 

cadáver em urna mortuária, preparação do local para velório, oferecimento de 

transporte funerário e entrega do corpo no cemitério de destino dentro do Município de 

Tremembé, o transporte de corpo cadavérico, bem como a remoção e traslado do corpo 

e demais serviços afins autorizados pela Prefeitura Municipal;  

1.3 - Para efeitos de definição de carente para a concessão de isenção, será 

considerado, como parâmetro, o disposto no § 1° da Lei Municipal nº 5.117, de 14 de 

julho de 2021. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1 - Considerando a necessidade de ordenar de forma adequada a atividade das 

empresas funerárias sediadas no Município de Tremembé, no âmbito de sua jurisdição, 

concluímos pela conveniência de aprimorar o atendimento ao público, com base em 

conceitos de postura, valores e atitudes, condizendo com a natureza do serviço que 

requer especialização de quem atende, pois além do conhecimento técnico da área, as 

funerárias devem estar preparadas para adentrar em um cenário psicossocial marcado 

pela perda, pela dor e pelo luto que envolve o usuário. 

2.2 - A prestação dos serviços nestes moldes se justifica face ao interesse público 

presente na necessidade de atender as famílias de baixa renda do Município de 

Tremembé, as quais não ostentam condições de arcar com os custos de um funeral 

digno para seus entes queridos falecidos.  
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3. DA CONTRATAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

3.1 - A contratação do serviço funerário se dará entre as funerárias existentes no 

Município de Tremembé que serão autorizadas, em sistema de rodízio entre elas, 

mediante encaminhamentos realizados pela Secretaria Municipal de Ação Social. 

3.2 - O rodízio deverá ser realizado de forma diária na forma de rodizio entre as 

Funerárias, independentemente do número de serviços encaminhados. 

3.3 - A Funerária deverá apresentar uma proposta elaborada em papel timbrado, 

digitada e impressa em linguagem clara e liminar, contendo os seguintes elementos:  

a) Declaração de que conhece e aceita as estipulações constantes da Legislação e 

normas pertinentes;  

b) Relatório comprobatório da existência de local para administração, com salas de 

registros, local de informações e dependência para guarda de materiais e ferramentas;  

c) Descrição dos serviços funerários: tais como a preparação do corpo; Fornecimento de 

urna mortuária constituída e forrada com material de fácil degradação; composto de 

absorvente de celulose e gel para envolvimento de cadáveres ou outros produtos de 

quaisquer marcas no mercado que apresentem laudos técnicos realizados por 

instituições reguladoras e certificadoras, nos termos do Art. 8°, da Resolução n° 

335/2003 do CONAMA;  

d) Ornamentação de cadáver em urna mortuária;  

e) Montagem e manutenção do velório;  

f) Oferecimento de transporte funerário e entrega do corpo no cemitério de destino;  

3.4 - O objeto deverá ser executado no endereço indicado pela Secretaria Municipal de 

Ação Social de Tremembé. 

3.5 - Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades e 

qualidades necessárias, promovendo sua substituição quando necessário, em especial a 

urna mortuária que deverá ter, no mínimo, as seguintes especificações:  

a) Urna mortuária adulta e Infantil, modelo padrão, popular, em Eucatex- simples.  

b) Traslado Terrestre, dentro do Município de Tremembé/SP, incluindo a saída do 

velório até o local de sepultamento.  
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C) Fica autorizado o traslado funerário fora dos limites do Município, no caso de 

pacientes que tenham sido internados no Pronto Atendimento Municipal e transferidos 

para outras cidades para outra unidade hospitalar, via SUS (§§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei 

Municipal nº 5.117 de 14 julho de 2021). 

 

4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

4.1 - Na execução dos serviços deverão ser observadas, de modo geral todas as 

especificações e as Normas Técnicas vigentes nas Legislações Federais e Municipais.  

4.2 - Para melhor compreensão do explicitado acima, são utilizadas as seguintes 

Definições Técnicas: 

I - AUTORIDADE COMPETENTE - pessoa legalmente autorizada a emitir guias de 

sepultamento;  

II - SALA DE VELÓRIO - local destinado à vigília de cadáver, com ou sem cerimônia 

religiosa;  

III - CEMITÉRIO - local onde se guardam cadáveres, restos de corpos humanos e partes 

amputadas cirurgicamente ou por acidentes;  

IV - FUNERÁRIA - empresa autorizada a promover o funeral, o sepultamento e a venda 

de urnas funerárias;  

VI - GUIA DE SEPULTAMENTO - documento expedido pela autoridade competente, 

contendo os dados para Certidão de óbito; 

VII - SEPULTURA - cova ou lugar em que se sepultou ou enterrou um cadáver; 

VIII - CARNEIRA - cova em terreno natural com paredes de tijolos fechada com laje de 

cimento;  

IX - GAVETA - sepulturas em forma de mausoléus, sarcófagos ou catacumbas, 

construídas sob a terra, nas quais os cadáveres não são enterrados, mas dispostos em 

locais, previamente construídos em alvenaria;  

X - JAZIGO - monumento ou capela sobre sepulturas;  

XI - TERRENO - solo, porção de terras ou fração ideal da superfície terrestre onde se 

enterram os cadáveres;  

XII - TRASLADO - transferência de um cadáver de uma sepultura para outra, de um 

cemitério para outro ou de um município para o município de Tremembé;  



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ 
(Lei Estadual nº. 8.506 de 27 de dezembro de 1993) 

“PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS”  
(Lei Municipal nº. 3.452 de 16 de outubro de 2009)  

CNPJ 46.638.714/0001-20 

Rua 7 de Setembro, nº. 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-000  

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br 

XIII - URNA MORTUÁRIA - caixão, ataúde, esquife, caixa ou recipiente fabricado de 

qualquer material degradável naturalmente, usado para sepultamento de cadáver ou 

restos mortais de corpos humanos;  

XIV - REQUERENTE - familiar da pessoa falecida ou seu representante legalmente 

constituído, desde que, em qualquer circunstância, encontre-se em pleno exercício de 

sua capacidade civil; 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

5.1 DAS OBRIGAÇÕES DA FUNERÁRIA  

5.1.1 - Prestar serviço adequado, na forma prevista legalmente, nas normas técnicas 

aplicáveis e no contrato de concessão;  

5.1.2 - Colocar à disposição do requerente, no interior do seu estabelecimento, de 

forma visível e com acesso livre e desimpedido a qualquer do povo:  

a) A tabela de tarifas;  

b) O catálogo ou exposição das urnas funerárias respectivas;  

c) O endereço completo do PROCON e do órgão municipal competente;  

5.1.3 - Ter em estoque urnas funerárias em quantidade suficiente para atender a 

demanda dos serviços, bem como os invólucros protetores de cadáveres necessários aos 

sepultamentos;  

5.1.4 - Ter salas apropriadas para a preparação, ornamentação de cadáveres;  

5.1.5 - Manter escala de plantão diuturno, inclusive aos sábados, domingos e feriados;  

5.1.6 - Atender em tempo hábil os pedidos de informações e as instruções emanadas do 

poder concedente, apresentando os documentos que forem solicitados, realizando as 

ações determinadas e facilitando o exercício da fiscalização, permitindo aos 

encarregados desta, livre acesso em qualquer época, às suas instalações, dependências 

e pertences, bem como a seus registros contábeis;  

5.1.7 - Manter rigoroso controle sobre o comportamento cívico, moral, social e 

funcional de seus empregados, que deverão agir com respeitabilidade, decência, 

honestidade e proteção à intimidade dos consumidores; aplicando-lhes as penalidades 

estabelecidas na legislação trabalhista, cível e penal, em caso de não atendimento; 
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5.1.8 - Não se beneficiar de indicação, favorecimento ou aliciamento de consumidores, 

feita por funcionários públicos municipais ou por funcionários de estabelecimentos de 

saúde na prestação de serviços;  

5.1.9 - Dispor de veículos apropriados para o transporte de cadáveres, proibido o uso de 

ambulâncias;  

5.1.10 - É expressamente vedado às funerárias manter funcionários ou terceiros dentro 

ou em frente a hospitais, casa de saúde, delegacias de polícia, instituto médico legal, ou 

em suas proximidades com o fito de angariar negócios; realizar abordagem direta ou 

indireta à familiares do de cujus e agenciamento de funerais, bem como exibir urnas e 

artigos funerários em local visível ao público que passe em frente ao estabelecimento;  

5.1.11 - Incumbe à Funerária contratada a execução do serviço autorizado, cabendo-lhe 

responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a 

terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa 

responsabilidade;  

5.1.12 - Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere o item anterior, a Funerária 

poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias 

ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos 

associados.  

 

5.2 – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO  

5.2.1 – É competência do Município, regular, fiscalizar, controlar permanentemente a 

prestação do serviço autorizado, com acesso aos dados relativos à administração, 

contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da Funerária;  

5.2.2 – Informar a população, inclusive pela internet, todos os procedimentos 

necessários para o sepultamento, divulgando o endereço das Funerárias, de forma a 

assegurar aos requerentes ampla liberdade de escolha; 

5.2.3 - Manter cadastro atualizado das funerárias, e número de serviços mensalmente 

realizados; 

5.2.4 - Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e 

reclamações dos requerentes, cientificando-os em até 30 (trinta) dias das providências 

tomadas;  
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5.2.5 - Cadastrar os enterros gratuitos e encaminhá-los em sistema de rodízio para as 

funerárias, distribuindo-os equitativamente, com a designação do cemitério em que 

deverá ser efetuado o sepultamento;  

5.2.6 - intervir na prestação do serviço e extinguir a autorização em caso de 

descumprimento da legislação vigente;  

5.2.7 - propor normas regulamentares e medidas tendentes ao melhoramento dos 

serviços funerários;  

 

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

6.1. A execução dos serviços, em face de sua modalidade e forma de operação será feita 

mediante previsão da seguinte dotação orçamentária: 99 -

03.08.08.244.0014.2.014.339039.01.5000000 - Assistência Social. Sub - Elemento: 67 - 

Serviços Funerários. Fonte 1 e 1136 - 03.08.08.244.0014.2.014.339039.01.5000004 - 

Assistência Social. Sub - Elemento: 67 - Serviços Funerários. Fonte 2. 

6.2. A Funerária será remunerada pela execução dos serviços, mediante demanda. 

6.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da 

efetiva prestação de serviços, sendo que a mesma deverá ser sempre acompanhada da 

respectiva Nota Fiscal, com o aceite da Secretaria de Ação Social. 

 

Tremembé, 24 de setembro de 2021. 

 

 

Cesar Domingues dos Santos 
Secretário Adjunto de Ação Social 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS PREÇOS 

 

 

 A empresa......................................................................, pessoa jurídica de direito 

privado, com sede 

na..........................................................................................................................................

........... ............................ ................., , inscrita no CNPJ nº............................................, 

por meio de seu sócio-gerente ou representante legal, abaixo firmado, em atenção ao 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 03 /2021, vem manifestar sua aceitação aos 

preços vigentes de acordo com a Lei Municipal nº 5.117/2021  

 

 

 

Assinatura e identificação do representante legal/procurador da licitante 

 Nome: R.G.: Cargo: 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

 

 

A proponente abaixo assinada, participante do Edital acima identificado, por seu 

representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n.º 

8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 

6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação 

regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no 

inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.  

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. _____________, ______ de 

_______________de 2021.  

 

 

 

Assinatura e identificação do representante legal/procurador da licitante 

 Nome: R.G.: Cargo: 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

 

(Razão Social da interessada) ...................................................., através de seu Diretor ou 

Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi considerada INIDÔNEA para 

licitar ou contratar com a Administração Pública.  

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. _____________________,em 

_____ de _____________de 2021.  

 

 

 

Assinatura e identificação do representante legal/procurador da licitante 

 Nome: R.G.: Cargo: 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS HABILITATÓRIOS 

 

 

 

 

A empresa..................................................., representada pelo Sr. 

...................................... , CPF. Nº............................R.G. Nº. ...................................., (cargo 

ou função), declara sob as penas da lei estar cumprindo plenamente os requisitos de 

habilitação através dos documentos integrantes do Envelope Nº. 01 – HABILITAÇÃO, de 

acordo com as exigências constantes do Edital de Licitação da CHAMAMENTO PÚBLICO 

n.º 03/2021. 

 

 

 ________________, _____ de ___________ de ______.  

 

 

Assinatura e identificação do representante legal/procurador da licitante 

 Nome: R.G.: Cargo: 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE TRABALHO FORÇADO OU DEGRADANTE 

 

 

_________________________________________________________ inscrito no CNPJ 

sob o nº _______________________________, por intermédio de seu representante 

legal o (a) Sr. (a) _______________________________________, portador da Carteira 

de Identidade _________________ e do CPF nº _______________________ DECLARA 

para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, que não possuo em minha cadeia 

produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado.  

 

 

 

____________ de _______ de ________  

 

 

 

Assinatura e identificação do representante legal/procurador da licitante 

 Nome: R.G.: Cargo: 

Assinatura e Carimbo 
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A N E X O VII 

- MINUTA DE CONTRATO -  

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ E A 

EMPRESA ............................  para  A EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS para 

atendimento de munícipes de baixa renda. 

CONTRATO Nº ....../2021. 

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: .../.../2021. 

PRAZO: 12  meses 

VALOR: R$  ....................... . 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 5.964/2021. 

MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO. 

 

DAS PARTES 

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ, 

com sede na Rua Sete de Setembro, 701, centro, inscrito no CNPJ sob n° 46.638.714/0001-20, 

representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Clemente Antonio de Lima Neto, brasileiro, casado, 

inscrito no CPF sob nº .......... e portador da Cédula de Identidade RG n° .........., adiante 

designado simplesmente CONTRATANTE, e de outro a empresa .................. com sede 

na............., na cidade de  ..................., inscrita no CNPJ sob o nº ........................ Inscrição 

Estadual nº ........................ representada pelo ................ Sr  ............................ , inscrito no CPF 

sob nº  .............................. e portador do RG nº  .............. residente e domiciliado na  Rua  

................ na cidade de .............., adiante designada simplesmente CONTRATADA, em 

conformidade com os dispositivos pertinentes da Lei Federal n° 8.666/93, com suas posteriores 

alterações, bem como, Lei Municipal n° 5.117/2021, têm entre si, justos e contratados o que 

segue: 

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços funerários para munícipes de 

baixa renda, que atendam ao critério estabelecido na Lei Municipal n° 5.117/2021. 

1.2. Consideram-se integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, os 

documentos a seguir relacionados, os quais, neste ato, as partes declaram conhecer e aceitar: o 

EDITAL de credenciamento acima indicado, seus anexos, bem como a respectiva proposta, 

elaborada e apresentada pela CONTRATADA, datada de ___/___/2021. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO 

2.1. Os serviços deverão ser prestados no horário e local indicado na solicitação emitida pela 

Secretaria de Ação social, devidamente autorizados para executar os serviços e de acordo com 

as condições estabelecidas no Edital e Termo de Referência.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 

3.1. O pagamento será efetuado pelo solicitante em até 30 (trinta) dias da realização dos 

serviços, sem que haja incidência de juros ou correção monetária, mediante apresentação da 

documentação exigida, bem como a realização do respectivo procedimento, devidamente 

carimbados e assinados pelo profissional responsável. 

3.2. A empresa contratada não poderá cobrar do Munícipe, qualquer complementação de 

valores pelos serviços prestados;  

3.3. O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante da nota fiscal/fatura 

deverá ser aquele fornecido na fase do credenciamento. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

4.1. A execução dos serviços será atendida pela Dotação Orçamentária constante do exercício 

de 2021, suplementadas pelo exercício seguinte, reservadas na seguinte Dotação Orçamentária: 

99 -03.08.08.244.0014.2.014.339039.01.5000000 - Assistência Social. Sub - Elemento: 67 

- Serviços Funerários. Fonte 1 e 1136 - 03.08.08.244.0014.2.014.339039.01.5000004 - 

Assistência Social. Sub - Elemento: 67 - Serviços Funerários. Fonte 2. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 

5.1. O preço a ser pago pela execução dos serviços é aquele definido pelo § 3° da Lei Municipal 

n° 5.117/2021, sendo reajustado, conforme os critérios estabelecidos. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS HIPÓTESES DE DESCREDENCIAMENTO DA CONTRATADA 

6.1. São motivos para descredenciamento da CONTRATADA: 

a) a falta de manutenção dos documentos de habilitação nos termos do Edital; 

b) a prática de ato irregular ou omissão na prestação do serviço especificados neste contrato e 

seus anexos, em especial o Termo de Referência; 

c) qualquer tipo de cobrança extra para prestação do serviço; 
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d) avaliação insuficiente dos usuários do serviço; 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO  

7.1. O presente Contrato poderá ser rescindido, independentemente de qualquer notificação 

judicial, no caso de inexecução total ou parcial, e pelos demais motivos enumerados no art. 78 

da Lei 8666/93 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES, CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO. 

8.1. A inexecução contratual, parcial ou total, submeterá o responsável às penalidades previstas 

no artigo 87 da Lei 8666/93, na suspensão temporária de participação em Licitações e 

impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos e multa de até 

20% (vinte por cento) do valor contratado. 

8.2. Este CONTRATO obrigará e disciplinará os contratantes, seus sucessores e eventuais 

cessionários, porém, nenhum deles poderá ceder ou transferir este CONTRATO ou quaisquer 

direitos dele decorrentes. 

 

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO 

9.1. O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, por iguais e 

sucessivos períodos, com vistas à obtenção de condições vantajosas à Administração, nos 

termos do artigo 57 da lei federal n° 8.666/93, com suas posteriores alterações.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. O Acompanhamento e a fiscalização do presente contrato será realizada pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social, através do servidor CESAR DA SILVA DOMINGOS, matrícula N° 

9984;  

10.2. A Fiscalização de que trata o item anterior, não exclui e nem reduz a responsabilidade da 

empresa licitante, até mesmo perante terceiros, por qualquer irregularidade, inclusive 

resultante de qualidade inferior na prestação do serviço, na ocorrência desta, não implica 

corresponsabilidade do licitante ou de seus agentes e prepostos (art. 70 da Lei de licitações 

8.666/93); 

 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Será de responsabilidade DA CONTRATADA: 

a) Executar os serviços conforme solicitação da Administração Municipal, dos serviços funerários 

de TREMEMBÉ;  
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b) Ser responsável, em relação aos seus profissionais e ao serviço, por todas as despesas 

decorrentes da execução dos instrumentos contratuais, tais como: salários, encargos sociais, 

taxas, impostos, seguros, seguro de acidente de trabalho, transporte, hospedagem, alimentação 

e outros que venham a incidir sobre o objeto do contrato decorrente do credenciamento;  

c) Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos vierem a causar ao 

patrimônio da contratante ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, 

procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus 

decorrente;  

d) Manter, durante o período de vigência do credenciamento e do contrato de prestação de 

serviço, todas as condições que ensejaram o credenciamento, em especial no que tange à 

regularidade fiscal;  

e) Justificar à contratante eventuais motivos de força maior que impeçam a realização dos 

serviços, objeto do contrato, apresentando novo cronograma para a assinatura de eventual 

termo aditivo para alteração do prazo de execução;  

f) Responsabilizar-se integralmente pela execução do contrato, nos termos da legislação vigente, 

sendo lhe expressamente proibida a subcontratação da prestação do serviço;  

g) Cumprir ou elaborar em conjunto com a contratante o planejamento e a programação do 

trabalho a ser realizado, bem como a definição do cronograma de execução das tarefas;  

h) Conduzir os trabalhos em harmonia com as atividades da contratante, de modo a não causar 

transtornos ao andamento normal de seus serviços;  

i) Manter as informações e dados da contratante em caráter de absoluta confidencialidade e 

sigilo, ficando expressamente proibida a sua divulgação para terceiros, por qualquer meio, 

obrigando-se, ainda, a efetuar a entrega para a contratante de todos os documentos envolvidos, 

em ato simultâneo à entrega do relatório final ou do trabalho contratado.  

j) Observar o estrito atendimento dos valores e os compromissos morais que devem nortear as 

ações do contratado e a conduta de seus funcionários no exercício das atividades previstas no 

contrato;  

k) Seguir todas as normas de sepultamento e construção estabelecidas pelo Cemitério 

Municipal.  

l) Cumprir fielmente os compromissos assumidos e solucionar os problemas que porventura 

venham a surgir, relacionados aos sepultamentos.  

m) Utilizar equipamentos de segurança exigidos pela vigilância sanitária.  
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n) Sempre que legislação exigir, para os procedimentos em certos casos, tais como remoções de 

corpos, utilizar equipamentos de segurança adequados (por exemplo: máscara, luvas e avental) 

para prevenir a contaminação.  

o) Assumir todas as obrigações trabalhistas com seus colaboradores, eximindo o Município de 

qualquer vínculo ou obrigação trabalhista. 

p) A empresa deverá trabalhar em regime de plantão 24x7, mantendo telefone para contato 

imediato. 

q) Todos os funcionários deverão estar devidamente uniformizados com identificação e 

informações da empresa. 

r) Os serviços que forem encaminhados pela Secretaria de Assistência Social, deverão ser 

gratuitos, sem qualquer custo ao solicitante. 

s) Para todos os serviços elencados, os materiais e ferramentas estão inclusas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

12.1. É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização de pessoal 

capacitado para a execução do objeto contratado, incluídos os encargos trabalhistas, 

previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e 

obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a Administração Municipal. 

12.2. A credenciada fica proibida de ceder ou transferir para terceiros os serviços objeto do 

presente edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de TREMEMBÉ/SP, para dirimir quaisquer questões oriundas 

da execução do presente contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

E por estarem assim, acordados e ajustados, depois de lido e achado conforme, assinam o 

presente termo em 02 (duas) vias, para que surta os efeitos legais.   

Tremembé, ..... de ............... de 2021. 

       

                Clemente Antonio de Lima Neto 

                 Prefeito Municipal 

 

                      Representante Legal 

      Contratada                                                                  
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ANEXO VIII 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ 

CONTRATADA: 

CONTRATO N°: ___________ /2021. 

REF.: CREDENCIAMENTO Nº __/2021. 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, 

CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  

1. Estamos CIENTES de que:  

 a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua 

execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

 b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações 

de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 

Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

 c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que forem 

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 

Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-

se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de 

Processo Civil; 

 d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no 

módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 

2º das Instruções nº 01/2020, conforme “Declaração (ões) de Atualização Cadastral” anexa(s);  

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre 

atualizados.  

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:  
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 a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e conseqüente 

publicação. 

 b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

 Estância Turística de Tremembé, XXX de XXXXXXXXX de 2021. 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE:  

Nome: __________________________________________________________ 

Cargo:___________________________________________________________ 

CPF: ___________________________ 

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME: 

Nome: __________________________________________________________ 

Cargo:___________________________________________________________ 

CPF: ___________________________ 

Assinatura:_______________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

 

Pelo CONTRATANTE:  

Nome:__________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ___________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

   

Pela CONTRATADA: 

Nome: __________________________________________________________ 

Cargo:___________________________________________________________ 

CPF: ___________________________  

Assinatura: _______________________________________________________ 


