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EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

FUNERÁRIOS. 

O Prefeito Municipal de Salgueiro, representado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, com 

fundamento na Lei Orgânica do Município, art. 66, Inciso VII, e por meio do Edital de CHAMAMENTO 

PÚBLICO n.º 004/2021, em conformidade com a Lei Municipal nº 2.615/ 2019, Lei Federal nº. 8.666, de 21 

de junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações aplicáveis, torna público que se encontram 

abertas as inscrições para o credenciamento nas áreas especificadas nos Anexos deste Edital. 

São partes integrantes deste Edital: 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II – REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO PREÇO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS 
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO 

I – DO OBJETO 

1.1. O presente instrumento tem por objeto o CREDENCIAMENTO de pessoas Jurídicas para Prestação 

de Serviços Funerários de acordo com as especificações descritas no Anexo I deste edital. 

II – DAS CONDIÇÕES PARA A HABILITAÇÃO 

 

2.1. Poderão participar deste Chamamento Público pessoas jurídicas, que se inscreverem e comprovarem 

estar habilitadas a prestar os serviços descritos, conforme requisitos exigidos neste instrumento de 

chamamento concordando com os valores propostos pelo Município e apresentando a documentação de 

habilitação conforme se segue: 

 

a) Ato constitutivo: Contrato Social, Registro Comercial ou Estatuto; - Contrato Social e 

todas as alterações após a consolidação, no caso de empresa Ltda.; Registro Comercial em 

caso de empresa individual e/ou Microempreendedor Individual; - Estatuto no caso de 

sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; 

b) Comprovante de regularidade para com a Fazenda Federal mediante: apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais e Certidão Negativa de inscrição em 

Dívida Ativa da União OU Certidão Negativa Conjunta; 

c) Comprovante de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede da empresa, 

mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais; 
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d) Comprovante de regularidade para com a fazenda municipal, mediante apresentação de 

Certidão Negativa de Tributos Municipais; 

e) Comprovante de regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – 

CRF;  

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (em conformidade com a Lei 12.440 de 7 de 

julho de 2012.)  

i) REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO, conforme modelo Anexo II. 

j) DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO PREÇO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS, conforme modelo Anexo III. 

k) DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL, conforme modelo Anexo IV. 

l)  DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, conforme modelo Anexo V. 

2.2 – A documentação que não estiver em consonância com as exigências deste edital será 

desconsiderada e o credenciamento indeferido.  

2.3 – Todas as negativas exigidas deverão estar dentro de seus prazos de validade, sob pena de 

indeferimento do credenciamento.  

2.4 - Os documentos necessários para o cadastramento poderão ser apresentados por qualquer processo 

de cópia, a exceção de fotocópias em papel termo-sensível (fax), autenticada por tabelião de notas ou 

funcionário da unidade que realiza o credenciamento ou publicação em órgão de imprensa oficial.  

2.5 - Na hipótese do interessado pretender servir-se da autenticação por membro da Comissão de 

Licitação, deverá oferecer previamente original e cópia. Para esse procedimento a Comissão de Licitação 

ficará antecipadamente à disposição dos interessados no horário de expediente no Departamento de 

Licitações da Prefeitura Municipal. 

III – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DAS SOLICITAÇÕES DE CREDENCIAMENTO 

3.1. As solicitações de credenciamento serão recebidas na sede da Prefeitura Municipal de Salgueiro-PE, 

localizada na Rua Joaquim Sampaio, 279, Nossa Senhora das Graças, Setor de Licitação, nas condições 

estipuladas no item II, do dia 11/11/2021 ao dia 25/11/2021, das 8:00h às 13:00h. 

3.2. À critério da Secretaria de Desenvolvimento Social este prazo poderá ser prorrogado por mais 30 

(trinta) dias. 

3.3. As pessoas jurídicas deverão apresentar os documentos de habilitação, indicados no item 2.1, em 

envelope com o nome do proponente, no qual deverá externamente conter a indicação de que se trata dos 

documentos de habilitação do Edital de Chamamento Público n° 004/2021, para o que sugere-se a 

seguinte inscrição: 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Documentos de Habilitação Chamada Pública n.º 004/2021 

[Identificação da licitante] 

[Endereço, telefone e fax da licitante] 
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3.4 A relação dos credenciados será registrada em ata após o término do prazo de apresentação dos 

projetos. O resultado da seleção será publicado no Diário Oficial dos Municípios AMUPE e Diário 

Oficial da União. 

IV – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.4. Os kits deverão ser entregues conforme especificações contidas neste edital; de acordo com a 

necessidade, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; 

3.5. Integram o valor do kit o translado de corpos (defuntos) dentro do município; 

3.6. O encaminhamento para aquisição ou execução dos serviços a serem contratados, será feito 

exclusivamente através de formulário próprio emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social, devidamente assinado pela Assistente Social; 

3.7. Os serviços contratados devem ser prestados todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados; 

3.8. É de responsabilidade do licitante vencedor a cedência da capela mortuária; 

3.9. O licitante vencedor será responsável pelo transporte do corpo da capela mortuária ao cemitério, bem 

como enterrá-lo adequadamente no túmulo ou gaveta; 

3.10. O material usado e a mão-de-obra necessária para a execução das obrigações do presente edital 

serão de responsabilidade do licitante vencedor. 

3.11. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento 

efetuado ou o serviço executado, serão aplicados à Contratada sanção prevista no edital e na legislação 

vigente. 

V – DO PAGAMENTO 

4.1 - A contratada deverá apresentar faturas/Notas Fiscais dos serviços conforme realizados ao setor 

responsável pela fiscalização do contrato. 

4.2 - O pagamento deverá ser efetuado 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, e com o aceite 

da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social deste Município. 

 

VI – DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO E SANÇÕES 

5.1. O MUNICÍPIO fará a utilização dos serviços do (a) CREDENCIADO(A) de forma equacionada e 

igualitária em relação as empresas credenciadas nas mesmas condições que o CONTRATADO(A), 

utilizando o sistema de rodízio. 

5.2 O credenciado obriga-se a manter, durante todo o período de duração do contrato de credenciamento, 

todas as condições de habilitação, qualificação, regularidade e pontualidade exigidas, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas por ocasião da assinatura do termo de credenciamento. 

5.3. O Credenciamento ficará sujeito, no caso de atraso injustificado de inexecução parcial ou de 

inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e 

ampla defesa, às seguintes penalidades: 
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A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais e as 

previstas na Lei 8.666/93, inclusive:  

I – Advertência;  

II - Multa de 10%, sobre o valor contratual, pelo atraso injustificado na execução deste contrato, ou a sua 

inexecução parcial;  

III – Suspensão do direito de participar em licitações/contratos, do licitador, pelo prazo de até 2 (dois) 

anos, conforme a gravidade da infração;  

IV – Declaração de inidoneidade por prazo a ser estabelecido pela CONTRATANTE, observando-se o 

disposto no artigo 78 e incisos da Lei 8.666/93; 

   

VII – DO DESCREDENCIAMENTO 

6.1 O presente credenciamento tem caráter precário, podendo ser rescindido, a qualquer momento, pelo 

Credenciamento ou pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Salgueiro, caso seja 

constatada qualquer irregularidade na observância e cumprimento das normas fixadas neste Edital e na 

legislação pertinente, sem motivo justificado, ou no interesse do Credenciado, sem prejuízo do 

contraditório e da ampla defesa. 

6.2. O Credenciado também será excluído do credenciamento quando: 

 a) Prestar informações inexatas; 

 b) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização 

por escrito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Salgueiro; 

 c) Executar os serviços em desacordo com as normas técnicas ou especificações, independente 

da obrigação de fazer as correções necessárias às suas expensas; 

 d) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais; 

 e) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, imperícia, negligência, dolo 

ou má fé, venha causar danos a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Salgueiro e/ou a 

terceiros, independente da obrigação da contratada em reparar os danos causados. 

6.3. O Credenciado, que desejar solicitar o descredenciamento, deverá fazê-lo mediante aviso escrito, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

VIII - DA HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 

7.1. A Secretária Municipal de Desenvolvimento Social de Salgueiro realizará a homologação de cada 

credenciamento, no prazo de 5 (cinco) dias, após o recebimento da documentação completa requerida 

para o credenciamento. 

7.2. Todos aqueles que apresentarem os documentos em conformidade com a Seção II terão suas 

solicitações de credenciamento acatadas, sendo submetidas à homologação da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social. 

7.3 Será firmado o Contrato de Credenciamento válido por 12 meses, a contar da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado em sendo de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social de 

Salgueiro e do Credenciado. 
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IX – DO RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 

8.1. A empresa cujo requerimento não for recebido em virtude de inépcia do mesmo poderá interpor 

pedido de esclarecimento no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do não recebimento, 

assegurada a ampla defesa e o contraditório. 

8.2. Os recursos referentes às decisões relativas ao processo de credenciamento, poderão ser interpostos 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do dia subsequente à intimação dos atos que se deseja 

impugnar. 

8.3. Tanto o pedido de esclarecimento quanto o recurso deverão ser apresentados em petição escrita 

devidamente fundamentada e dirigida a Secretária Municipal de Desenvolvimento Social de Salgueiro. 

X – DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1. As alterações de endereço, telefone ou fax, deverão ser comunicadas prontamente, por escrito, à 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Salgueiro, na Av. Aurora de Carvalho Rosa, 1820, 

Santo Antônio. 

9.2. Nenhuma indenização será devida aos proponentes pela elaboração de solicitação ou apresentação 

de documentos relativos a este credenciamento. 

9.3. Consultas poderão ser formuladas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social diretamente ou 

pelo telefone: 87 3871-7089 ou na Prefeitura Municipal de Salgueiro-PE, no Setor de Licitação, telefone: 

3871-7070 ramal 237. 

 

Salgueiro, 22 de Outubro de 2021. 

Jéssica Aline da Silva 

Presidente da CPL 

 

JULIENE DE OLIVEIRA LISBOA 

Secretária de Desenvolvimento Social  

 

Este edital foi revisado pela Assessoria Jurídica do Município conforme preceitua o Art. 38, inciso VI, da Lei 

Federal n.° 8.666/93 de 21 de junho de 1993. 
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ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA 

 

1 – OBJETO: 

A presente licitação tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de auxílio 

funeral e translado, (quando necessário) para famílias vulneráveis de baixa renda. Em atendimento a Lei 

n° 2.615/2019. Que dispõe sobre a Política de Assistência Social do Município de Salgueiro – PE e dá 

outras providências: Que em seu art.17 (seção III): Das responsabilidades: compete ao Município de 

Salgueiro – PE, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social:  

I - Destinar recursos para custeio dos benefícios eventuais de que trata o art. 22 da Lei FEDERAL 8.742, 

de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS; mediante critérios estabelecidos 

pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS; 

II - Efetuar o pagamento do auxílio funeral. 

2 – JUSTIFICATIVA: 

O Benefício eventual é 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, com 

fundamentação nos princípios de cidadania e nos direitos Humanos e Sociais.  

Conforme preceitua a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993, é 

vedado, na aplicação do Benefício Eventual, qualquer situação de constrangimento ou vexatória para a 

comprovação da necessidade de seus beneficiários. 

Conforme DECRETO N° 043 DE 22 DE JUNHO DE 2020, em seu Art. 3° O Benefício Eventual se destina 

aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento de 

contingências sociais, cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da 

família e a sobrevivência dos seus membros. 

DA SEÇÃO I DO AUXÍLIO FUNERAL 

Art. 6°O Benefício Eventual na forma de Auxílio Funeral constitui-se em uma prestação temporária, não 

contributiva da Assistência Social, para reduzir vulnerabilidade provocada por morte de membro da família, 

visando ao atendimento prioritário de: 

I _ despesas de urna funerária, velório e sepultamento; 

II – Necessidades urgentes da família para enfrentar riscos e vulnerabilidades advindas da morte de um de 

seus provedores ou membros e  

III – ressarcimento, no caso de ausência do benefício eventual no momento em que este se fez 

necessário. 

O Auxílio-Funeral será pago em serviço, ressarcimento ou em pecúnia diretamente à família do falecido. 

O Auxílio - Funeral só poderá ser concedido após autorização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social. 

3 –DA JUSTIFICATIVA DO VALOR: 
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3.1. O valor médio para o cada item fica definido através dos Decretos N° 043 de 22 de junho de 2020 e 

do Decreto N º 11 de 26 de fevereiro de 2021 que estabelecem: 

§ 1º Na hipótese do inciso I deste artigo, do Decreto 043 de 22 de junho de 2020.O Auxílio - Funeral 

corresponderá o valor de até R$ 800,00 (oitocentos reais) o qual poderá ser utilizado exclusivamente para 

as seguintes despesas: 

I – Serviços de preparação e translado do corpo; 

II- Regularização documental do óbito; 

III -  Urna funerária; 

IV – Velório 

O DECRETO n. º 11, de 26 de fevereiro de 2021. 

EMENTA: Altera o Decreto Municipal n. º 043, de 22 de junho de 2020. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela 

Lei Orgânica do Município de Salgueiro, e 

DECRETA: 

Art. 1º. O § 2º, do art. 6º, do Decreto Municipal n. º 43, de 22 de junho de 2020, passam a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Art. 6º. (…) 

§ 2º. Em necessidade de translado do corpo, para os casos que ocorram exclusivamente no Estado de 

Pernambuco, será acrescido o pagamento de R$ 1,64 (um real e sessenta e quatro centavos) por cada 

quilômetro rodado pelo veículo funerário. (NR) ” 

4 - DA ESTIMATIVA DE PREÇOS /ESPECIFICAÇÕES/QUANTIDADES: 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

01 

AUXILIO FUNERAL COM: 01 (UMA) URNA 
FUNERÁRIA ADULTO. QUE CONTEMPLE 
TAMBEM SITUAÇÕES DE: AFOGAMENTOS, 
CORPOS CARBONIZADOS ACIDENTES DE 
TRÂNSITO, COM DESFIGURAÇÃO DO CORPO 
E FACE, E OBESOS COM MODELO PADRÃO 
SIMPLES. O FUNERAL COMPREENDE: 
PREPARAÇÃO DO CORPO, FORNECIMENTO 
DE UMA URNA SEXTAVADO EM MADEIRA COM 
VISOR, FORRO INTERIOR EM TECIDO, COM 
ALÇAS ARTICULADAS TIPO PARREIRA, 
PADRÃO POPULAR 01 (UMA) COROA, VELAS, 
ORNAMENTAÇÃO DA URNA COM VÉU E 
FLORES. (PARAMENTOS). 

Unid. 60 
R$  

 
800,00 

R$  
 

48.000,00 
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02 

SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO 
QUANDO NECESSÁRIO, POR KM – TODAS AS 
MEDIDAS RELACIONADOS AO TRANSPORTE 
DE RESTOS MORTAIS HUMANOS, EM 
FUNERÁRIA. 

 

Unid. 
KM 

20.000 R$ 1,64 
R$ 

32.800,00 

 
TOTAL GERAL 

 

 
R$ 80.800,00 

 

5. FORNECIMENTO/ EXECUÇÃO: PRAZO, LOCAL e DEMAIS CONDIÇÕES: 

5.1. Os kits deverão ser entregues conforme especificações contidas neste edital; de acordo com a 

necessidade, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; 

5.2. Integram o valor do kit o translado de corpos (defuntos) dentro do município; 

5.3. O encaminhamento para aquisição ou execução dos serviços a serem contratados, será feito 

exclusivamente através de formulário próprio emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social, devidamente assinado pela Assistente Social; 

5.4. Os serviços contratados devem ser prestados todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados; 

5.5. É de responsabilidade do licitante vencedor a cedência da capela mortuária; 

5.6. O licitante vencedor será responsável pelo transporte do corpo da capela mortuária ao cemitério, bem 

como enterrá-lo adequadamente no túmulo ou gaveta; 

5.7. O material usado e a mão-de-obra necessária para a execução das obrigações do presente edital 

serão de responsabilidade do licitante vencedor. 

5.8. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento 

efetuado ou o serviço executado, serão aplicados à Contratada sanção prevista no edital e na legislação 

vigente. 

6 – DO PRAZO CONTRATUAL: 

As quantidades previstas na solicitação indicada serão utilizadas durante um período de 12 (doze) meses, 

reservando-se à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. O direito de solicitar os itens de acordo 

com as necessidades, podendo o fornecimento, até o final da vigência do contrato, ser parcial ou integral. 

Não havendo qualquer reajuste de valor pactuado no prazo de 12 meses; 

7 – DA FORMA DE PAGAMENTO: 

A contratada deverá apresentar faturas/Notas Fiscais dos serviços conforme realizados ao setor 

responsável pela fiscalização do contrato. 

A contratante pagará a contratada até 15 (quinze) dias após a apresentação das 

Faturas/Notas Fiscais correspondente devidamente aceita pela contratante; 
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O pagamento deverá ser efetuado 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, e 

com o aceite da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social deste Município. 

8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

8.1 - Prestar os serviços de acordo com as necessidades da contratante, nos prazos ESTABELECIDOS; 

8.2 -  Responsabilizar-se por qualquer dano causado, por sua culpa ou dolo, a qualquer órgão público, 

empresa privada ou pessoa física, não cabendo ao Município suportar qualquer ônus, nos termos do art. 

70 da Lei nº. 8.666/1993; 

8.3 -  Responder por quaisquer danos morais, materiais, patrimoniais e/ou pessoais causados ao 

Município ou a terceiros, provocados ou negligenciados por seus profissionais e/ou prepostos, culposa ou 

dolosamente, ainda que por omissão involuntária, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou acompanhamento pelo Município; 

8.4 -  Realizar com seus próprios recursos todas as obrigações relacionadas com o objeto deste registro, 

de acordo com as especificações determinadas no Processo Licitatório, assumindo a responsabilidade 

técnica pelo produto entregue; 

8.5 -  Executar os serviços em estrita observância a necessidade da Administração Pública, de forma 

imediata sempre que solicitado, entregar o objeto de acordo com as definições; 

8.6 -  Efetuar a troca dos produtos, defeituosos que se apresentem em desacordo com as normas 

apresentadas; 

8.7 -  Providenciar a regularização de falhas, defeitos ou omissões definidas pela Fiscalização do 

Município; 

8.8 -  Apresentar ao Município todas as informações necessárias quanto ao cumprimento do objeto; 

8.9 – Emitir as notas fiscais conforme TDR 

8.10 - Manter durante o contrato as condições de habilitação; 

9 -  CONSTITUEM DIREITOS / OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1 - Providenciar os pagamentos pelo objeto contratual ao CREDENCIADO mediante Notas 

Fiscais/Faturas devidamente atestadas nos prazos fixados; 

9.2 – Fiscalizar e acompanhar o recebimento do objeto deste Termo de Compromisso, será realizada em 

especial pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, juntamente com qualquer órgão da 

Administração Pública direita, e poderá ser realizada por qualquer outro credenciado; 

9.3 – GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado através da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social; 
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10 - DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:08.244.1019.2183.0000 

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS: 

DESPESA: 1.001 

ELEMENTO:3.3.90.39.00 

 

 

 

 

 

Atenciosamente 

 

 

Juliene de Oliveira Lisboa 

Secretária de Desenvolvimento Social 
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ANEXO II – MODELO DE REQUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTO 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 

 

 

Através do presente o abaixo qualificado, requer inscrição no CREDENCIAMENTO para prestação de 

serviços funerários no Município, nos termos do Chamamento Público nº 004/2021.  

Razão social:  

CNPJ:  

Endereço:  

Cidade: Estado: CEP:  

E-mail: Telefone(s): Fax:  

_______________________________________________  

Nome do Representante Legal:  

CI-RG:  

CPF/MF: 

 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

 

 

Salgueiro, XX de 2021. 
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ANEXO III –  

 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO PREÇO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 

(Nome da Empresa), CNPJ nº. (xxxx), com sede na Rua (Endereço Completo), Declaro que concordamos 

executar os serviços funerários constantes no edital de Chamamento Público nº. 004/2021, pelos preços e 

condições estipuladas pela Secretaria Municipal de desenvolvimento Social, conforme tabela abaixo: 

Descrição dos serviços 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V. 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

01 

AUXILIO FUNERAL COM: 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA 

ADULTO. QUE CONTEMPLE TAMBEM SITUAÇÕES DE: 

AFOGAMENTOS, CORPOS CARBONIZADOS ACIDENTES 

DE TRÂNSITO, COM DESFIGURAÇÃO DO CORPO E 

FACE, E OBESOS COM MODELO PADRÃO SIMPLES. O 

FUNERAL COMPREENDE: PREPARAÇÃO DO CORPO, 

FORNECIMENTO DE UMA URNA SEXTAVADO EM 

MADEIRA COM VISOR, FORRO INTERIOR EM TECIDO, 

COM ALÇAS ARTICULADAS TIPO PARREIRA, PADRÃO 

POPULAR 01 (UMA) COROA, VELAS, ORNAMENTAÇÃO 

DA URNA COM VÉU E FLORES. (PARAMENTOS). 

Unid. 60 

R$  

 

800,00 

R$  

 

48.000,00 

02 

SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO QUANDO 

NECESSÁRIO, POR KM – TODAS AS MEDIDAS 

RELACIONADOS AO TRANSPORTE DE RESTOS 

MORTAIS HUMANOS, EM FUNERÁRIA. 

Unid. 

KM 
20.000 R$ 1,64 R$ 32.800,00 

TOTAL GERAL  

R$ 80.800,00 

 

Por ser verdade, firmamos a presente. 

_______________________, _____ de _____________________ de 2021 

_______________________________________________ 

Nome do Representante Legal: 

CI-RG: 

CPF/MF: 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL 

 

Pelo presente instrumento, nome ________________________________________________, CNF nº  , 

com sede na endereço , através de seus sócios e/ou diretores, infra – firmados, vem declarar que possui 

pleno conhecimento, e manifestar inteira concordância com todos os termos do edital do CHAMAMENTO 

PÚBLICO Nº 004/2021, cujo objeto é o CREDENCIAMENTO de pessoas Jurídicas para Prestação de 

Serviços Funerários de acordo com as especificações descritas no Anexo I deste edital, assumindo 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 Secretaria Desenvolvimento Social de Salgueiro e/ou pelos órgãos de 

controle.  

 

Salgueiro _____de __________________ de ______.  

 

 

_________________________________________________________  

Assinatura 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES  

A empresa ___________________________________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº______________________________________, por intermédio de seu representante legal o Sr. 

_________________________________________________, portador da carteira de identidade 

nº__________________________________ e do CPF nº _______________________________, DECLARA, para 

fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei. nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 

de outubro de 1999, que não possuímos em nosso quadro pessoal empregado(s) menor de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo 

na condição de aprendiz a partir de 14(catorze) anos de idade, se for o caso, nos termos do inciso XXXIII do Artigo 

7º, da Constituição da República Federativa do Brasil.  

Por ser verdade, firmamos a presente.  

_______________________, _____ de _____________________ de 2021 

_______________________________________________  

Nome do Representante Legal:  

CI-RG:  

CPF/MF:  

____________________________________________________  

(Carimbo do CNPJ) 
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ANEXO VI - Minuta do Contrato 

CONTRATO N° ___/2021 

 

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

FUNERÁRIOS DE ACORDO COM AS 

ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I 

DESTE EDITAL. QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, 

ESTADO DE PERNAMBUCO E 

_________________, CONFORME PROCESSO 

LICITATÓRIO N° 113/2021, CHAMADA PÚBLICA 

004/2021 – INEXIGIBILIDADE 006/2021. 

 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviço que entre si celebram, de um 

lado o Município de Salgueiro/PE, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n. 11.361.243/0001-71, 

com sede na Rua Joaquim Sampaio, 279, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato 

representado pela Secretária Desenvolvimento Social, a Sra. Juliene de Oliveira Lisboa, brasileira, 

portadora do CPF sob o nº xxxxx, residente e domiciliado à Rua ________________ e do outro lado 

prestador de serviço ___________________________., inscrito no CPF sob o nº: ___________________ 

e da Carteira de Identidade nº _________________-SSP-PE, residente e domiciliado na  Rua 

_________________________________, aqui denominado CONTRATADO. Considerando o disposto nas 

Leis Federais nos 8.666/93, e demais normas pertinentes, e a homologação do Processo Licitatório 

113/202, Inexigibilidade 006/2021 publicada no Diário Oficial dos Municípios - AMUPE, têm entre si justo e 

acordado o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato o credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços 

funerários de acordo com as especificações descritas no anexo I deste edital, conforme especificações 

constantes do Termo de Referência no Edital e seus Anexos do Processo Licitatório n° 113/2021 – 

Inexigibilidade n° 006/2021, bem como documentação apresentada pela CONTRATADA: 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR 

Pelo objeto do presente instrumento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 

_________ (_________________), conforme disposto no edital de chamamento público. 

Parágrafo único. No valor contratual estão inclusas todas as despesas com tributos, entre outras, que 

incidam sobre o objeto ora contratado. 
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Projeto Atividade: 08.244.1019.2183.0000 

Elemento: 3.3.90.39.00 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

O contratado se obriga a:  

1 - Prestar os serviços de acordo com as necessidades da contratante, nos prazos ESTABELECIDOS; 

2 -  Responsabilizar-se por qualquer dano causado, por sua culpa ou dolo, a qualquer órgão público, 

empresa privada ou pessoa física, não cabendo ao Município suportar qualquer ônus, nos termos do art. 

70 da Lei nº. 8.666/1993; 

3 -  Responder por quaisquer danos morais, materiais, patrimoniais e/ou pessoais causados ao Município 

ou a terceiros, provocados ou negligenciados por seus profissionais e/ou prepostos, culposa ou 

dolosamente, ainda que por omissão involuntária, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou acompanhamento pelo Município; 

4 -  Realizar com seus próprios recursos todas as obrigações relacionadas com o objeto deste registro, de 

acordo com as especificações determinadas no Processo Licitatório, assumindo a responsabilidade 

técnica pelo produto entregue; 

5 - Executar os serviços em estrita observância a necessidade da Administração Pública, de forma 

imediata sempre que solicitado, entregar o objeto de acordo com as definições; 

6 - Efetuar a troca dos produtos, defeituosos que se apresentem em desacordo com as normas 

apresentadas; 

7 - Providenciar a regularização de falhas, defeitos ou omissões definidas pela Fiscalização do Município; 

8 - Apresentar ao Município todas as informações necessárias quanto ao cumprimento do objeto; 

9 – Emitir as notas fiscais conforme TDR. 

10 - Manter durante o contrato as condições de habilitação. 

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DE VIGÊNCIA 

O presente contrato terá vigência pelo período, a partir da sua assinatura, de 12 (doze) meses, a contar 

com a data da assinatura deste. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO SERVIÇO E FISCALIZAÇÃO 

§ 1º No caso de se constatarem irregularidades na prestação dos serviços, a CONTRATADA será 

notificada para saná-las no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

§ 2º O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 

normas da Lei Federal nº 8.666/93 respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total 

ou parcial. 
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§ 3º Nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, a execução do contrato deverá ser acompanhada e 

fiscalizada por um representante do CONTRATANTE especialmente designado, permitida a contratação 

de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. O representante do 

CONTRATANTE, sob pena de ser responsabilizado administrativamente, anotará em registro próprio 

todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. As decisões e providências que ultrapassarem a 

competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em 10 (dez) dias corridos para 

a adoção das medidas convenientes. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO 

O pagamento deverá ser efetuado 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, e com o aceite 

da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social deste Município, e da juntada dos seguintes 

documentos:  

I - nota fiscal original da CONTRATADA devidamente atestada por servidor designado pela 

CONTRATANTE; 

I - certidões de regularidade com os tributos municipais pertinentes; 

§ 1º Qualquer atraso na apresentação da nota fiscal eletrônica/fatura, ou dos documentos exigidos como 

condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de 

vencimento da obrigação do CONTRATANTE. 

§ 2º O CONTRATANTE verificará as hipóteses de retenção na fonte de encargos tributários. Os tributos 

relativos ao faturamento serão descontados da CONTRATADA no momento da liquidação da despesa e 

recolhidos diretamente ao poder público competente.  

§ 3º As normas relativas ao processamento da despesa pública exigem que a liquidação e pagamento 

sejam efetivados exclusivamente em favor da CONTRATADA. 

§ 4º O crédito se dará por meio de Ordem Bancária com depósito em conta corrente da CONTRATADA. 

§ 5º O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, se a 

execução não estiver de acordo com as especificações dispostas neste contrato e no Edital. 

§ 6º O CONTRATANTE deduzirá do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 

indenizações devidas pela CONTRATADA. 

§ 7º Com fundamento no artigo 65, §5º, da Lei Federal nº 8.666/93, quaisquer tributos ou encargos legais 

criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a 

data de apresentação do credenciamento, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão 

a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 

 

CLÁUSULA OITAVA - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 
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Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste contrato, desde que 

configurada e cabalmente demonstrada qualquer das hipóteses do artigo 65, inciso II, alínea “d”, e §5º da 

Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA - ALTERAÇÕES, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES. 

A CONTRATADA deverá aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste instrumento, os acréscimos 

e supressões que se fizerem necessários, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações do CONTRATANTE: 

I - Providenciar os pagamentos pelo objeto contratual ao CREDENCIADO mediante Notas Fiscais/Faturas 

devidamente atestadas nos prazos fixados; 

II - Fiscalizar e acompanhar o recebimento do objeto deste Termo de Compromisso, será realizada em 

especial pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, juntamente com qualquer órgão da 

Administração Pública direita, e poderá ser realizada por qualquer outro credenciado. 

III - Prestar esclarecimentos e informações ao contratado que visem orientar o profissional na correta 

prestação dos serviços pactuados.  

IV - Analisar os relatórios elaborados e a produção do contratado.  

V - Regular, controlar, fiscalizar e avaliar as ações e os serviços.  

VI - Pagar contratado conforme a prestação do serviço; 

VII - Designar servidor para supervisionar, fiscalizar os procedimentos e acompanhar a execução dos 

serviços.  

VIII - Providenciar a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município dentro do prazo 

previsto no parágrafo único do art. 61, da Lei nº 8.666/93.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PENALIDADES 

O cometimento de irregularidades no serviço do contrato administrativo sujeitará a CONTRATADA à 

aplicação de sanções administrativas, nos termos das Leis Federais nos 8.666/93. 

§ 1º As irregularidades praticadas na execução do contrato administrativo sujeitarão a CONTRATADA às 

seguintes sanções: 

I – multa, observados os seguintes limites máximos: 

a) pelo atraso na execução do serviço, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor global, 

por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do bem não entregue; 

b) pela recusa em realizar o serviço, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo 

estipulado: 10% (dez por cento) do valor do bem; 
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c) pela demora em corrigir falhas do serviço, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 

2% (dois por cento) do valor do bem, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do 

bem não substituído/corrigido; 

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no serviço, entendendo-se como recusa a serviço 

não efetivado nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do 

objeto rejeitados; 

e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no termo contratual ou nas Leis Federais nos 

8.666/93, ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do 

valor contratual, para cada evento; 

II - impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Salgueiro, Estado de Pernambuco e 

descredenciamento do sistema de cadastro municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, da CONTRATADA 

que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 

do execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

§ 2º A pena pecuniária de multa destina-se às hipóteses de: 

I – atraso injustificado na execução do contrato; 

II – inexecução total ou parcial do contrato. 

§ 3º O atraso, para efeito do cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do 

vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, e a multa será aplicada quando o atraso for 

superior a 5 (cinco) dias. 

§ 4º A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades. 

§ 5º O valor correspondente à multa será descontado da garantia prestada, retido dos pagamentos 

subseqüentes devidos pelo CONTRATANTE em decorrência da execução contratual ou cobrado 

judicialmente. 

§ 6º Objetivando evitar dano ao Erário, a Prefeitura poderá adotar medida cautelar para suspender o 

pagamento à CONTRATADA na proporção do valor de eventual multa a ser aplicada até o término do 

processo administrativo. 

§ 7º As sanções serão aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, após regular processo administrativo com garantia de defesa prévia e de interposição 

de recurso. 

§ 8º Na estipulação das sanções, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse 

público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 

da Lei Federal nº 8.666/93. 
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§ 1º Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo 

próprio, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

§ 2º A rescisão deste contrato poderá ser: 

I - por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII 

do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 05 

(cinco) dias corridos; ou 

II - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE, nos casos 

dos incisos XIII a XVI do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada; ou 

III - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

§ 3º A rescisão unilateral ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade máxima do CONTRATANTE. 

§ 4º A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação judicial ou 

extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação do extrato no Diário Oficial do Estado de 

Pernambuco. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 

CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA 

Integram o presente instrumento, como se transcritos estivessem, o Edital Do Chamamento Público nº 

004/2021, com seus anexos, e a documentação da CONTRATADA, adjudicada e homologada pelo 

CONTRATANTE. 

§ 1° A CONTRATADA fica obrigada a manter durante a vigência deste contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas no Edital do Chamamento Público nº 

004/2021; 

§ 2° Este contrato regula-se pelas suas cláusulas, pelas Leis Federais nos 8.666/93, e pelos preceitos de 

direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 

disposições de direito publico. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CONTAGEM DOS PRAZOS 

Nos termos do artigo 110 da Lei Federal nº 8.666/93, na contagem dos prazos estabelecidos neste 

contrato excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias 

consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos 

referidos neste contrato em dia de expediente na sede do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - COMUNICAÇÕES 

Todas as comunicações do CONTRATANTE à CONTRATADA, ou vice-versa, serão efetuadas por escrito 

e só assim produzirão seus efeitos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICIDADE DOS ATOS 
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Conforme dispõe o artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93, os extratos do presente contrato 

e de eventuais aditivos serão publicados no Diário Oficial do Município (AMUPE) seguinte a sua 

assinatura. 

Parágrafo único. Nos termos do artigo 63 da Lei Federal nº 8.666/93, e de acordo com o Princípio 

Constitucional da Publicidade, é permitido a qualquer interessado o conhecimento dos termos do contrato 

e do respectivo processo licitatório. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - TERMO ADITIVO 

Qualquer medida que implique alteração dos direitos/obrigações, aqui pactuados só poderá ser adotada 

mediante autorização por escrito das partes, e será obrigatoriamente ratificada por termo aditivo ao 

contrato, que passará a integrá-lo para todos os efeitos, regulando as ocorrências futuras. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - TOLERÂNCIAS 

Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de qualquer uma das cláusulas ou 

condições estatuídas neste contrato, as quais permanecerão íntegras. 

CLÁUSULA NONA - FORO 

Para dirimirem dúvidas ou litígios decorrentes deste contrato fica eleito o Foro da Comarca deste 

município de Salgueiro, estado de Pernambuco, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente termo contratual, por si e seus 

sucessores, em 4 (quatro) vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito. 

 

Salgueiro, PE __ de _________ de 2021. 

 

______________________________________ 

Juliene de Oliveira Lisboa  

Secretária de Desenvolvimento Social 

Contratante 

 

______________________________________ 

CONTRATADA 

 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
_______________________________                                         ______________________________ 
CPF: CPF: 


