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Edital de Credenciamento SEMOP Nº 002/2020 – fl. 1 

 EDITAL DE CREDENCIAMENTO - SEMOP Nº 002/2020 
 
 
 
O MUNICÍPIO DO SALVADOR, representado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ORDEM PÚBLICA – SEMOP, com esteio nas suas atribuições legais, vem através da 
Comissão Setorial Especial de Licitação – COSEL, tornar público para conhecimento 
dos interessados que realizará CREDENCIAMENTO DE CEMITÉRIOS PRIVADOS, com 
o intuito de disponibilizar mais 1.700 (mil e setecentas) vagas funerárias para o sistema 
funerário público municipal, sendo 700 (setecentas) vagas de cremação, 500 
(quinhentas) gavetas funerárias e 500 (quinhentas) covas rasas, em conformidade com 
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/1993 e com os Decretos Municipais nº 
11.301/96,  nº 32.268/2020 e nº 32.280/2020 e na forma estabelecida Edital e seus 
Anexos, aprovados pelo Parecer Jurídico da PGMS nº 65/2020. 
 
1. REGÊNCIA LEGAL 
 

1.1 Os procedimentos do presente credenciamento serão regidos pela conformidade 
com a Lei Federal nº 8.666/1993 e com os Decretos Municipais nº 11.301/96, 
nº 32.268/2020 e nº 32.280/2020 e demais normas e regulamentações 
aplicáveis à espécie. 

 
2. OBJETO 
 

2.1 Constituem objeto do presente Edital de Credenciamento a prestação de 
serviços funerários relativos à disponibilização, mediante remuneração pelo 
Município de Salvador, através da Secretaria Municipal de Ordem Pública – 
SEMOP, de 1.700 (mil e setecentas) vagas funerárias para o sistema 
funerário público municipal, sendo 700 (setecentas) vagas de cremação, 
500 (quinhentas) gavetas funerárias e 500 (quinhentas) covas rasas. 
 

2.2 A utilização das vagas funerárias destinadas ao sepultamento será pelo prazo 
fixo de 03 (três) anos e 06 (seis) meses, a contar do sepultamento solicitado pela 
Coordenadoria de Serviços Públicos – CSD, e uma vez findo, deverá o(s) 
responsável(is) pelo falecido providenciar a remoção dos restos mortais do 
cadáver e todos os materiais encontrados no local, em atenção às normas do 
Decreto Municipal 11.301/1996. 

 
3. RETIRADA DO EDITAL 
 

3.1 O Edital estará disponível, a partir da data de sua publicação, através do site 
www.compras.salvador.ba.gov.br. 

 
4. ENDEREÇO DO CREDENCIAMENTO 
 

4.1 Os interessados deverão apresentar os documentos de credenciamento por e-
mail (atendimento_cosel@salvador.ba.gov.br) ou presencialmente na sala da 
Comissão Setorial Especial de Licitação – COSEL, situada na BR-324, Km 618, 
Oeste, Porto Seco Pirajá - Salvador – BA, Cep: 41233-030 (SEDE DA LIMPURB). 
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5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

5.1 As despesas ocorrerão pela dotação orçamentária da Secretaria Municipal de 
Ordem Pública – SEMOP, para o exercício de 2020, no Projeto/Atividade 
151220002263005 – Enfrentamento à Pandemia do Covid-19, Elemento de 
Despesa 33.90.39, Fonte de Recursos 2.1.00, devidamente ajustadas nas 
dotações dos exercícios subsequentes. 

 
5.2 O valor total da dotação orçamentária é de R$ 1.820.000,00 (um milhão 

oitocentos e vinte mil reais). 
 
6. CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO 
 

6.1 Poderão ser credenciados os cemitérios privados localizados no Município de 
Salvador e que estejam operando nos termos da legislação vigente. 

 
6.2 A inscrição no procedimento de credenciamento implica na manifestação do 

interesse em participar do processo de credenciamento junto à Secretaria 
Municipal de Ordem Pública – SEMOP e na aceitação e submissão a todas as 
normas e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como aos 
atos normativos pertinentes, independentemente de declaração expressa. 

 
7. DA ENTREGA DOS ENVELOPES 
 

7.1 Os cemitérios privados que desejarem participar deste credenciamento deverão, 
no período, horário e local, abaixo indicados, apresentar os documentos de 
habilitação durante o período de 21 de maio de 2020 a 29 de maio de 2020, 
na seguinte forma: 

 
Virtualmente: 
E-mail: atendimento_cosel@salvador.ba.gov.br 
Horário: Até o dia 29/05/2020, ÀS 17:00. 
ou 
Presencialmente: 
Local: Sala da Comissão Setorial Especial de Licitação – COSEL, situada 
na BR-324, Km 618, Oeste, Porto Seco Pirajá - Salvador – BA, Cep: 41233-
030 (SEDE DA LIMPURB). 
Horário: Das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00. 

 
7.2 Todos os documentos exigidos neste Edital deverão ser apresentados em 

envelope lacrado, opaco, contendo na parte frontal:  
 

DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2020 – SEMOP 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 

 
7.3 As informações prestadas, assim como a documentação entregue são de inteira 

responsabilidade do interessado, cabendo-lhe certificar-se, antes da sua 
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inscrição, de que atende a todos os requisitos para participar do processo de 
credenciamento. 

 
7.4 A apresentação da documentação implica na aceitação e submissão do 

interessado em participar do processo de credenciamento junto ao Município 
do Salvador, independentemente de declaração expressa a todas as normas e 
condições estabelecidas neste Edital. 

 
8. DOCUMENTAÇÃO 
 

8.1 Os documentos necessários ao credenciamento deverão estar com prazo 
vigente, à exceção daqueles que, por sua natureza, não contenham validade, 
podendo ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por tabelião de notas ou por servidor da unidade que realizará o 
credenciamento, à vista dos originais, ou publicação em órgãos da imprensa 
oficial. 

 
8.1.1 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios e, inexistindo esse 

prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados da data de 
sua expedição. 

 
8.2 No ato da inscrição, o interessado deverá apresentar, obrigatoriamente, além 

dos documentos relativos à Regularidade Jurídica, Regularidade Fiscal, 
Qualificação Técnica e Qualificação Econômica, os seguintes documentos: 

 
a) Ficha de solicitação de credenciamento – Anexo II do Edital; 
b) Declaração de inexistência de fato impeditivo da participação no 

Credenciamento - Anexo III do Edital. 
c) Dados do representante legal (nome, número de identidade e do CPF), com 

poderes específicos para assinar o Termo de Credenciamento, conforme 
Anexo V deste Edital. 

 
8.3 Para habilitação neste credenciamento será exigida a seguinte documentação: 
 

8.3.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de 
sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de 
seus atuais administradores; 

b) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de Diretoria em exercício; 

 
8.3.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda (CNPJ). 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual, relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 
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c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa a tributos federais e 
à Dívida Ativa da União, abrangendo as contribuições sociais, 
conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN de nº 1.751/2014; 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede da licitante; 

e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), mediante a apresentação de Certificado de Regularidade de 
Situação/CRF; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas. (Lei nº 12.440/2011) 

 
8.3.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
a) Alvarás de Licença de localização e ambiental emitidos pelos órgãos 

competentes. 
 

b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto do 
Credenciamento. 

 
9. PROPOSTA COMERCIAL 
 

9.1 A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da proponente, redigida 
por meio mecânico ou informatizado, de forma clara e inequívoca, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações 
contidas neste Edital, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo 
titular ou representante legal da proponente, devidamente identificado, nela 
constando: 

 
a) Identificação do quantitativo de vagas funerárias disponíveis, 

discriminando a quantidade de vagas de cremação, vagas de gavetas 
funerárias e vagas de covas rasas; 

 
b) Prazo de validade de proposta não inferior a 90 (noventa) dias, a contar 

da data fixada para abertura deste credenciamento, sendo facultado aos 
proponentes estender tal validade por prazo superior; 

 
 

10. ANÁLISE E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 
 

10.1 A COMISSÃO ESPECIAL SETORIAL DE LICITAÇÃO – COSEL efetuará a 
análise e julgamento da documentação e emitirá parecer conclusivo 
relacionando a(s) empresa(s) declarada(s) apta(s) para execução dos serviços. 

 
10.2 Serão inabilitados os interessados: 
 

a) que, por qualquer motivo, estejam declarados inidôneos ou punidos com 
suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, 
Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha 
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sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo 
Órgão que o expediu; 
 
 
b) que deixarem de apresentar qualquer documentação obrigatória exigida no 
Edital. 

 
 

10.3 O resultado do julgamento será publicado no Diário Oficial do Município 
(DOM). 

 
11. DO CHAMAMENTO DOS CREDENCIADOS HABILITADOS PARA ASSINATURA 

DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
11.1 A Secretaria Municipal de Ordem Pública – SEMOP convocará os cemitérios 

aptos para assinarem o termo de credenciamento no prazo de 03 (três) dias 
úteis, a contar do recebimento da convocação, sob pena de decair do direito 
ao Credenciamento. 

 
11.2 O prazo estabelecido no subitem 11.1 para assinatura do Termo de 

Credenciamento poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 
quando solicitado pelo cemitério durante o seu transcurso e desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pela SEMOP. 

 
11.3 No ato da assinatura do termo, o credenciado deverá apresentar documento 

de procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu 
representante a assinar o referido instrumento em nome do cemitério privado. 

 
12. DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 

12.1 A celebração do Termo de Credenciamento de prestação de serviços ficará 
condicionada à apresentação e à validade das certidões negativas de débito 
do INSS (CND), do FGTS (CRF), de inexistência de débitos inadimplidos 
perante a Justiça do Trabalho e de regularidade com as Fazendas Federal, 
Estadual e Municipal, devidamente atualizadas. 

 
12.2 O Termo de Credenciamento estabelecerá as condições de prestação de 

serviço e os direitos e obrigações das partes, respeitando a autonomia técnica 
e financeira da instituição credenciada na execução dos serviços, que deverá 
assumir o risco da atividade desempenhada de maneira independente. 

 
12.3 Os cemitérios credenciados serão submetidos às condições previstas neste 

Edital e pactuadas no Termo de Credenciamento, quando da sua celebração. 
 
12.4 Os cemitérios credenciados deverão manter as condições de habilitação 

durante o período de credenciamento e vigência do Termo de Credenciamento. 
 

12.5 O pagamento pelos serviços efetivamente prestados pelo credenciado será 
efetuado mensalmente, por repasse da Secretaria Municipal de Ordem 
Pública na conta corrente informada pelo credenciado. 
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12.6 A distribuição orçamentária entre os cemitérios credenciados será realizada 
pela Secretaria Municipal de Ordem Pública, de forma igualitária e 
proporcional ao número de vagas ofertadas, de modo unitário para cada 
cemitério, até o limite de cada um. 

 
12.7 As demais disposições estão previstas na minuta do Termo de 

Credenciamento anexo a este Edital, do qual é parte integrante, 
independentemente de transcrição. 

 
13. PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 

13.1 Os serviços postos à disposição da Coordenadoria de Serviços Diversos – CSD, 
serão adimplidos mensalmente, mediante apresentação da Nota Fiscal 
referente ao valor global da nota fiscal/fatura, estando inclusos todos os 
custos inerentes à prestação dos serviços. 

 
13.2 O pagamento será realizado pela contratante através de crédito em conta 

corrente do credenciado, na forma do disposto no art. 4.º, § 2.º do Decreto 
Municipal nº 13.991/2002, até o 15º (décimo quinto) dia útil de cada mês, 
mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela 
Coordenadoria de Serviços Diversos – CSD. 

 
13.3 Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo 

ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa para que o credenciado 
adote as providências necessárias para sua correção. Passará a ser 
considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, 
devidamente corrigida. 

 
14. VIGÊNCIA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO E REAJUSTE 
 

14.1 Com vistas a garantir melhores condições para aquisição dos serviços, o 

Termo de Credenciamento terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da 
assinatura, podendo ser alterado mediante termo aditivo, atendida a 
conveniência administrativa, associada ao interesse público, devidamente 
justificados, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso 
II, na forma da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 

 
14.2 O Termo de Credenciamento será extinto imediatamente após o término da 

situação de emergência no Município de Salvador, declarada para 
enfrentamento da pandemia do coronavírus. 

 
14.3 Em que pese a extinção contratual da clausula 14.2, nenhuma exumação 

ocorrerá antes do prazo de 03 (três) anos e 06 (seis) meses a contar do 
sepultamento, conforme artigo 27, caput, do Decreto Municipal nº 
11.301/1996. 

 
14.4 Os critérios de reajuste anual para os serviços em contratação obedecerão à 

legislação em vigor, visando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
deste Termo de Acordo 
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14.5 Os reajustes, quando pleiteados pelo cemitério, deverão ser negociados em 
conjunto com o Município, por intermédio da Secretaria Municipal de Ordem 
Pública, tendo como parâmetro o Índice do acumulado do IPCA (Índice 
Nacional de Preços ao consumidor Amplo) nos últimos 12 meses, conforme 
estabelecido na Lei Municipal nº 7.186/2006. 

 
15. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

15.1 O presente credenciamento não importa necessariamente em contratação, 
podendo o Município revogá-lo, no todo ou em parte, por razões de interesse 
público, derivado de fato superveniente comprovado ou anulá-lo por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e 
fundamentado publicado no Diário Oficial do Município, para conhecimento 
dos participantes do credenciamento. 

 
15.2 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 

informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do 
proponente que o tiver apresentado, e se já tiver sido credenciado, a 
imediata rescisão do Termo de Credenciamento, sem prejuízo das demais 
sanções cabíveis. 

 
15.3 Poderão ser admitidos erros de natureza formal, desde que não 

comprometam o interesse público. 
 
15.4 É facultado à COSEL, durante a análise dos documentos habilitatórios, 

promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução 
do processo, relativas aos documentos exigidos e elencados no item 11 deste 
Edital. 

 
15.5 Os proponentes instados a prestar esclarecimentos adicionais deverão fazê-

lo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas ou no determinado pela COSEL, 
sob pena de desclassificação/inabilitação. 

 
15.6 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua 
qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 

 
15.7 As decisões referentes a este processo de chamamento público, inclusive o 

resultado final, poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer 
meio que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário 
Oficial do Município. 

 
15.8 São de responsabilidade exclusiva da proponente as informações relativas a 

endereço, telefone e fax, bem como a respectiva modificação no curso do 
credenciamento ou de sua contratação, dando-se por intimada em caso de 
eventual tentativa frustrada de comunicação. 

 
15.9 Os casos omissos serão resolvidos pela COSEL, com base na legislação 

vigente. 
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15.10 A participação do proponente neste credenciamento implica em aceitação 
de todos os termos deste Edital. 

 
15.11 Fica designado o foro da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia – 

Brasil, para julgamento de quaisquer questões judiciais resultante deste 
Edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 

 
16. ANEXOS DO EDITAL 
 

16.1 Fazem parte integrante deste Edital:  
 
- Anexo I Planilha de proposta de preços 
- Anexo II Ficha de Solicitação de Credenciamento; 
- Anexo III Declaração de inexistência de fato superveniente; 
- Anexo IV Declaração de atendimento ao Inciso XXXIII do art. 7º da CF; 
- Anexo V  Dados para assinatura do Termo de Credenciamento; 
- Anexo VI Minuta de Termo de Credenciamento; 

 
 

Salvador, 20 de maio de 2020. 
 
 

Vitor Ramos Costa Dórea 
Presidente da COSEL 
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO - SEMOP Nº 002/2020 
 
 

ANEXO I 
 
 

PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM 
PÚBLICA – SEMOP 

 
 
 
 
 
 

SERVIÇOS FUNERÁRIOS PREÇOS OFERTADOS 

Cremação R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) 
 

Gavetas funerárias R$ 700,00 (setecentos reais) 
 

Covas rasas R$ 700,00 (setecentos reais) 
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO - SEMOP Nº 002/2020 

 
 

ANEXO II 
 
 
 
 

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO – FSC 
 
 

 
 
 
 
 
CNPJ: _____________________________________________  
 
 
Razão Social: ______________________________________________________________________  
 
 
Endereço: _________________________________________________________________________  
 
 
Cidade: _________________________ Estado: ___________________ CEP: __________________  
 
Telefone: _______________________ Fax: _________________________  
 
Data: ____/____/_____  
 
 ________________________________________  
 
Nome do representante legal (por extenso)  
 
 
________________________________________  
 
 
 
Assinatura 
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO – SEMOP Nº 002/2020 
 
 
 
 

ANEXO III 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 

 
 
 
Para fins de participação no Credenciamento – SEMOP nº 002/2020, a (nome da 
empresa), CNPJ nº ________, sediada (endereço completo), declara, sob as penas da lei 
que, até a presente data inexiste(m) fato(s) impeditivos para a sua habilitação, estando 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
      Local e data 
 
      Nome e identificação do declarante 
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO - SEMOP Nº 002/2020 
 
 

ANEXO IV 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7.º DA 
CONSTITUIÇÃO 

 
 
 
 
Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido 
pela Lei nº 9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesseis) anos.  
 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (   ).  
 
 
 
 
 
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.  
 
 
 
Salvador, ______ de _________________________ de _____.  
 
 
Proponente interessado 
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO - SEMOP Nº 002/2020 
 
 

ANEXO V 
 
 

DADOS PARA ASSINATURA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
NOME: 
 
 
CÉDULA DE IDENTIDADE Nº  
 
 
ÓRGÃO EMISSOR:  
 
 
CPF Nº  
 
 
ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA:  
 
 
 
Salvador, _____ de _________________ de ___  
 
 
________________________________________  
 
Assinatura e Carimbo 
 
OBS.: Informar acima os dados do responsável pela assinatura do futuro Termo de 
Credenciamento. 
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO - SEMOP Nº 002/2020 
 
 

ANEXO VI 
 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
Termo de Credenciamento de prestação de serviços funerários relativos à 
disponibilização de vagas funerárias, mediante remuneração pelo Município de 
Salvador, através da Secretaria Municipal de Ordem Pública – SEMOP, que entre si 
celebram o Município de Salvador, através da Secretaria Municipal de Ordem Pública – 
SEMOP, e a........................................................, nos termos do Edital de 
Credenciamento nº 002/2020, da Lei Federal nº 8.666/1993, dos Decretos Municipais 
nº 11.301/96,  nº 32.268/2020 e nº 32.280/2020 e demais normas e regulamentações 
aplicáveis à espécie. 
 
DA IDENTIFICAÇÃO 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA – SEMOP, órgão público, com sede 
nesta Capital, na rodovia BR 324 km 8,5 – Porto Seco Pirajá, inscrita no CNPJ sob o nº 
13.927.801/0010-30, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.927.801/0010-30, neste ato 
representada pelo Secretário Municipal, Sr. Marcus Vinícius Passos Raimundo, 
doravante denominada SEMOP. 
 
(nome da instituição), (endereço), inscrita no CNPJ sob nº ..........................., neste ato 
representada pelo(a) Sr.(a) ...................................., (nacionalidade), (estado civil), 
(profissão), portador(a) da Cédula de Identidade RG nº ..............., expedida pela 
..............., inscrita no CPF sob o nº ........................, residente na 
....................................doravante denominada como CREDENCIADO. 
 
DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
O presente Termo de Credenciamento decorre do processo de credenciamento de 
cemitérios privados, aprovado pelo Secretário Municipal de Ordem Pública – SEMOP e 
pela Representação da Procuradoria Geral do Município/SEMOP através do Parecer de 
nº ___/2020, nos termos e condições do Edital de Credenciamento SEMOP nº 002/2020 
que integram este instrumento, que as partes declaram conhecer e aceitar. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

1.1 Constitui objeto deste Termo de Credenciamento a prestação de serviços 
funerários relativos à disponibilização de vagas de cremação, gavetas funerárias 
ou covas rasas para pessoas cujos parentes ou responsáveis são evidentemente 
necessitados, mediante remuneração pelo Município de Salvador, através da 
Secretaria Municipal de Ordem Pública – SEMOP. 

 
1.2 A utilização das vagas funerárias destinadas ao sepultamento será pelo prazo 

fixo de 03 (três) anos e 06 (seis) meses, a contar do sepultamento solicitado pela 
Coordenadoria de Serviços Públicos – CSD, e uma vez findo, deverá o(s) 
responsável(is) pelo falecido providenciar a remoção dos restos mortais do 
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cadáver e todos os materiais encontrados no local, em atenção às normas do 
Decreto Municipal 11.301/1996. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
2.1 Os serviços objeto deste Termo de Credenciamento se encontram detalhados no 

Edital, devendo atentar-se às normas regulamentadoras existentes no Decreto 
Municipal 11.301/96. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
3.1 As despesas ocorrerão pela dotação orçamentária da Secretaria Municipal de 

Ordem Pública – SEMOP, para o exercício de 2020, no Projeto/Atividade 
151220002263005 – Enfrentamento à Pandemia do Covid-19, Elemento de 
Despesa 33.90.39, Fonte de Recursos 0.1.00, devidamente ajustadas nas dotações 
dos exercícios subsequentes. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DAS INCIDENCIAS FISCAIS 
 
4.1 Os impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais que sejam 

devidos em decorrência, direta ou indireta, deste termo ou de sua execução, serão 
de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na norma tributária, 
sem direito a reembolso. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 
 
5.1 Constituem-se obrigações do cemitério credenciado: 

 
5.2.1 Designar um funcionário responsável pelo relacionamento com o Município, 

disponibilizando equipamento e/ou material que se fizer necessário para o 
desempenho das atividades deste. 

 
5.2.2 Enviar, até o último dia útil anterior ao mês de referência, Relação Mensal 

Detalhada dos serviços, de forma impressa e por meio eletrônico, em arquivo 
tipo planilha Excel, ou outro a ser definido. 

 
5.2.3 Comunicar ao Município a ocorrência de qualquer fato impeditivo à fiel 

execução do Termo de Credenciamento. 
 

5.2.4 Manter, durante toda execução do Acordo, compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, condições de habilitação e qualificação 
exigidas no credenciamento. 

 
5.2.5 Assumir plena responsabilidade legal, administrativa e técnica pela 

execução e qualidade dos serviços. 
 

5.2.6 Disponibilizar os equipamentos e/ou infraestrutura necessários para 
prestação dos serviços relacionados. 

 
5.2.7 Providenciar a imediata correção das deficiências nos serviços 

contratados, comunicadas pelo Município. 
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5.2.8 Responder pelas despesas de encargos trabalhistas, previdenciárias, 

fiscais e comerciais, decorrentes da execução do Termo de 
Credenciamento. 

 
5.2.9 Comunicar ao gestor deste instrumento, de forma clara e detalhada, todas 

as ocorrências anormais verificadas na execução dos serviços, bem como 
a mudança de endereço de suas instalações físicas. 

 
5.2.10 Garantir o cumprimento das disposições das normas vigentes relativas ao 

objeto em espécie. 
 
5.2.11 O Cemitério credenciado, quando questionado a respeito deste Termo de 

Credenciamento, deverá responder, impreterivelmente, em 48 (quarenta e 
oito) horas, sob pena de advertência. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 
6.1 Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 

cemitério Credenciado. 
 
6.2 Informar falhas e ocorrências detectadas ao Cemitério Credenciado com vistas à 

adoção das medidas que se façam necessárias. 
 
6.3 Efetuar averiguações periódicas e adotar procedimentos objetivando a regularidade 

e correção dos serviços funerários prestados pelo Cemitério Credenciado, devendo 
comunicar, por escrito, através de ofício ou comunicação por correio eletrônico (e-
mail), toda e qualquer irregularidade observada;  

 
6.4 Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, por meio de servidor designado 

para este fim. 
 
6.5. Encaminhar os beneficiários do serviço prestado para o Cemitério Credenciado, 

munidos de autorização para utilização dos serviços. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PREÇOS E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
7.1 O Município de Salvador pagará pelos serviços efetivamente prestados, que serão 

solicitados livremente conforme demanda, de acordo com a seguinte tabela de 
preços unitários: 

 

SERVIÇO PREÇO 
Cremação R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) 

Gaveta Funerária R$ 700,00 (setecentos reais) 
Cova Rasa R$ 700,00 (setecentos reais) 

 
7.1 O Município de Salvador, através da Secretaria Municipal de Ordem Pública, 

pagará ao CREDENCIADO pelos serviços postos à disposição da Coordenadoria de 
Serviços Diversos – CSD e solicitados por esta, mediante apresentação da Nota 
Fiscal referente ao valor global da nota fiscal/fatura, estando inclusos todos os 
custos inerentes à prestação dos serviços. 
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7.2 O pagamento ao CREDENCIADO será efetuado mensalmente, exclusivamente por 

crédito em conta corrente especificada pela CREDENCIADO na instituição 
financeira determinada no Decreto Municipal nº 23.856/2013 (arts. 1º a 4º), com 
observância das exceções ali previstas (art. 5º, parágrafo único), no prazo de até 
20 (vinte) dias úteis, contados da apresentação da Nota Fiscal em conformidade 
com a legislação vigente, devidamente atestada pela unidade competente. 

 
7.3 Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou 

em parte, a tramitação da fatura será suspensa para que o CREDENCIADO adote 
as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito 
de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente corrigida. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 
 
8.1 Com vistas a garantir melhores condições para aquisição dos serviços, o Termo de 

Credenciamento terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura, podendo 
ser alterado mediante termo aditivo, atendida a conveniência administrativa, 
associada ao interesse público, devidamente justificados, até o limite de 60 
(sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso II, na forma da Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores. 

 
8.2 O Termo de Credenciamento será extinto imediatamente após o término da 

situação de emergência no Município de Salvador, declarada para enfrentamento 
da pandemia do coronavírus. 

 
8.3 Em que pese a extinção contratual da clausula 8.2, o CREDENCIADO deverá 

respeitar o prazo de 03 (três) anos e 06 (seis) meses contados do sepultamento para 
realizar exumação, conforme artigo 27, caput, do Decreto Municipal nº 
11.301/1996. 

 
CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE 
 
9.1 Os critérios de reajuste anual para os serviços obedecerão à legislação em vigor, 

poderão ser objeto de reajuste pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo-
Especial (IPCA-E), ou na sua falta, índice legalmente previsto à época, visando à 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro deste Termo de Acordo. 

 
9.2 Os reajustes, quando pleiteados pelo CREDENCIADO, deverão ser negociados em 

conjunto com o Município, por intermédio da Secretaria Municipal de Ordem 
Pública. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TERMO 
 
10.1 O acompanhamento e a fiscalização dos serviços objeto deste Termo de 

Credenciamento serão exercidos pela Secretaria Municipal de Ordem Pública – 
SEMOP, através de servidor designado, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93. 

 
10.2 O CREDENCIADO declara aceitar integralmente, todos os métodos e processos de 

inspeção, verificação e controle a serem adotados pela SEMOP. 
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10.3 A fiscalização por parte da SEMOP não exime nem reduz a responsabilidade do 

CREDENCIADO no cumprimento dos seus encargos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS E DO 
DESCREDENCIAMENTO  
 
11.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas sujeitará o 

credenciado às sanções previstas na Lei nº 8666/93, atualizada, na Lei Municipal 
nº 4484/92, no que couber, e no Decreto Municipal nº 15.984/2005, em especial 
as seguintes, sem prejuízo das demais cominações legais: 

 
11.1.1 Advertência por escrito; 
 
11.1.2 Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco 

por cento), calculada sobre o valor global dos recursos correspondentes ao 
total dos serviços disponibilizados pelo cemitério credenciado, por dia de 
inadimplência, até o limite de 15 (quinze) dias úteis, caracterizando 
inexecução parcial; 

 
11.1.3. Multa compensatória no valor de 5% (cinco por cento), calculada sobre o 

montante dos recursos correspondentes ao total dos serviços 
disponibilizados pelo cemitério credenciado, por dia de inadimplência, no 
caso de inexecução total dos serviços; 

 
11.1.4 Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 

Administração Pública Municipal, por prazo não superior de um ano, 
justificada pela área responsável pela gestão dos benefícios ao servidor do 
Município; 

 
11.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição, 
ou até que seja promovida sua reabilitação perante à autoridade que 
aplicou a penalidade; 

 
11.2. As sanções previstas nos subitens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 poderão ser aplicadas 

concomitantemente com as dos subitens 11.1.4. e 11.1.5, facultada a defesa 
prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua 
ciência. 

 
11.3 Ocorrerá ainda o descredenciamento do cemitério privado, no caso de 

reincidência no descumprimento de quaisquer das condições normatizadas no 
presente Edital, no Termo de Credenciamento, ou, ainda, por atos que 
caracterizem má-fé em relação aos beneficiários, assegurados a ampla defesa e o 
contraditório. 

 
11.4 Poderá ser rescindido o Termo de Credenciamento do cemitério privado que 

praticar qualquer ato ilícito, fraudulento ou simulado, bem como que descumprir 
qualquer das cláusulas previstas no Edital ou no Termo de Credenciamento, de 
qualquer forma, fizer uso de falsa declaração, simulação de endereços, 
descumprimento dos horários de atendimento previamente estabelecidos, 
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adulteração de documentos exigidos para inscrição ou serviços credenciados, ou 
assinar e receber pelos procedimentos realizados por profissionais não 
capacitados ou habilitados, independentemente do ressarcimento e indenização 
dos prejuízos a que der causa. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE  
 
12.1 Fica estabelecido que, na hipótese da SEMOP deixar de exigir do CREDENCIADO 

qualquer condição deste termo, tal faculdade não importará em novação, não se 
caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
 
13.1 Fica eleito o foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que será competente 

para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste Termo de 
Credenciamento, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que 
seja.  

 
E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em 
02 (duas) vias de igual teor e forma. 
 
Salvador, _______ de _________________ de _____. 
 
 
________________________________________________ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA – SEMOP 
 
 
________________________________________________ 
CREDENCIADO 
 
 
Testemunhas (nome e matrícula) 

 


