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MARIA DE JESUS C, MATOS DA SILVA - ME CNPJ: 10.760.286/0001-67.
PRAÇA SENADOR NEIVA N°316, CENTRO, SÃO JOÃO DOS PATOS-MA

CEP: 65.665-000 / FONE: (99) 3551-2906
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
Praça Getúlio Vargas, 135 - Centro
São João dos Patos - MA

CEP: 65.665-000

1. Em atendimento a consulta formulada poresta Prefeitura, apresentamos nossa cotação de preços,
conforme abaixo:

Item

COTAÇÃO DE PREÇO

Descrição dos Serviços

FUNERAL ADULTO

Uma funerária: Uma Uma simples adulta (de 1,60 a l,90m), caixa a tampa em
madeira maciça, fundo em chapa dura ou pinus, sobre tampo em chapa dura,
encaixado na tampa, revestido com forro em material biodegradável branco,
babado de mão tecido 50g branco, deverá conter 04 (quatro) chavetas latonadas
na cor dourada, 06 (seis) alças tipo dura, deverá ser pintado com seladora com
vemiz ou material similar sem brilho e travesseiro solto. A uma poderá ser
fomecida lacrada com ou sem visor, fomecimento de flores artificiais para
ornamentação da uma.
Preparo do corpo: Limpeza, aplicação de desodorizaçãoexterna, colocação de
roupa e véu.
Mortalha masculina: calça, camisa manga longa, meia e gravata.
Mortalha feminina: vestido, véu e meias.
Velas: mínimo de 02 velas votivas.

Veículos: veículo especial preparado para serviço flmerário.
Transporte: transporte dentro do município de São João dos Patos-Ma, retirando
o corpo do de cujos onde se encontrar, procedendo todo o necessário até o
sepultamento.

FUNERAL INFANTIL

Urna funerária: Uma Uma simples adulta (de 0,60 a l,40m), caixa a tampa em
madeira maciça, fundo em chapa dura ou pinus, sobre tampo em chapa dura,
encaixado na tampa, revestido com forro em material biodegradável branco,
babado de mão tecido 50g branco, deverá conter 04 (quatro) chavetas latonadas
na cor dourada, 06 (seis) alças tipo dura, deverá ser pintado com seladora com
vemiz ou material similar sem brilho e travesseiro solto. A uma poderá ser
fomecida lacrada com ou sem visor, fomecimento de flores artificiais para
ornamentação da uma. Preparo do corpo: Limpeza, aplicação de desodorização
externa, colocação de roupa e véu.
Mortalha masculina: calça, camisa manga longa, meia e gravata.
Mortalha feminina: vestido, véu e meias.
Velas: mínimo de 02 velas votivas.

Veículos: veículo especial preparado para serviço funerário.
Transporte: transporte dentro do município de São João dos Patos-Ma, retirando
o corpo do de cujos onde se encontrar, procedendo todo o necessário até o
sepultamento.

São João dos Patos-M^ 05 de abril de 2018,
fiÂnm éJiiã. MÃfÁm
Johnny Thiago Silva Ribeiro

CPF: 041.874.523-46

Quant. Valor Unitário

1 R$ 675,00

R$ 475,00



GOVERNO PARTICIPATIVO Estado Do MaranhãoLJK} iVididlUldU •

Prefeitura Municipal De São João Dos Patos/MA UniCBT
Avenida Getúlio Vargas. 135 - Centro. CEP 65665-000 idição jot».joi6

www.saojoaodospatos.ma.gov,br

'fttWtoKi MuMcIpai d*SSeMo dát '

FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS
FUNERÁRIOS.

Venho através do presente formulário, solicitar a gentileza dessa empresa para
informar a esta Prefeitura Municipal os dados requeridos abaixo para fins de elaboração de
estimativa de preços dos serviços.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (Preencher preferencialmente com letra de forma)

Razão Social: PAZ ETERNA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA

CNPJ n°: 23.365.121/0001-05

Endereço: AV. EURIPEDES AGUIAR, 556 - CENTRO

Cidade; FLORIANO Estado: PlAUl

Telefone: (89) 3522-1847 / 3522-3132

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

Nome completo: IRACEMA MARIA DE OLIVEIRA

Cédula de Identidade n°: 035189852008-3 Órgão emissor: SSP-MA

CPF n° 393.721.203-59 E-mail: F_PAZETERNA@HOTMAIL.COM

Cargo/função que exerce na empresa: (X) Sócio/Empresário; ( ) Funcionário: ( ) Procurador.

Data do preenchimento deste formulário: 09 de abril de 2018.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

Pelo presente, solicitamos a colaboração dessa egrégia empresa no sentido de informar à esta
Prefeitura Municipal de São João dos Patos - Ma, os preços unitários para o objeto
especificado na planilha abaixo:
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Item Descrição dos Serviços

FUNERAL ADULTO

Urna funerária: Uma Urna simples adulta (de 1,60 a 1,90m),
caixa a tampa em madeira maciça, fundo em chapa dura ou
pinus, sobre tampo em chapa dura, encaixado na tampa,
revestido com forro em material biodegradável branco, babado
de mão tecido 50g branco, deverá conter 04 (quatro) chavetas
latonadas na cor dourada, 06 (seis) alças tipo dura, deverá ser
pintado com seladora com verniz ou material similar sem brilho
6 travesseiro solto. A urna poderá ser fornecida lacrada com
ou sem visor, fornecimento de flores artificiais para
ornamentação da urna.
Preparo do corpo: Limpeza, aplicação de desodorízação
externa, colocação de roupa e véu.
Mortalha masculina: calça, camisa manga longa, meia e
gravata.
Mortalha feminina: vestido, véu e meias.
Velas: mínimo de 02 velas votivas.

Veículos: veículo especial preparado para serviço funerário.
Transporte: transporte dentro do município de São João dos
Patos-Ma, retirando o corpo do de cujos onde se encontrar,
procedendo todo o necessário até o sepultamento.

FUNERAL INFANTIL

Urna funerária: Uma Urna simples adulta (de 0,60 a 1,40m),
caixa a tampa em madeira maciça, fundo em chapa dura ou
pinus, sobre tampo em chapa dura, encaixado na tampa,
revestido com forro em material biodegradável branco, babado
de mão tecido 50g branco, deverá conter 04 (quatro) chavetas
latonadas na cor dourada, 06 (seis) alças tipo dura, deverá ser
pintado com seladora com verniz ou material similar sem brilho
e travesseiro solto. A urna poderá ser fornecida lacrada com
ou sem visor, fornecimento de flores artificiais para
ornamentação da urna.
Preparo do corpo: Limpeza, aplicação de desodorização
externa, colocação de roupa e véu.
Mortalha masculina: calça, camisa manga longa, meia e
gravata.
Mortalha feminina: vestido, véu e meias.
Velas: mínimo de 02 velas votivas.

Veículos: veículo especial preparado para serviço funerário.
Transporte: transporte dentro do município de São João dos
Patos-Ma, retirando o corpo do de cujos onde se encontrar,
procedendo todo o necessário até o sepultamento.

Quant.

unicef
CPIÇÃO20I)-20I6

Valor Unitário

R$ 720,00

R$ 490,00

Prazo de validade desta pesquisa: ( ) 30 dias; (X ) 60 dias; ( ) 90 dias; ( )
dias.

Entregar em até 03 (três) dias úteis a contar do recebimento deste, na sede da
Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, situada à Avenida Getúlio Vargas, 135,
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unicef
IPIÇA0201I-3016

Centro, São João dos Patos -MA, de segunda-feira a sexta-feira (em dias úteis), das 08;00hs
(oito horas) às 12:00hs (doze horas).

A empresa que desejar poderá apresentar os preços dos produtos e/ou serviços
especificados •neste formulário, em 01 (uma) via impressa em papel timbrado, contendo no
mínimo o nome empresarial, endereço, CNPJ, dados do representante legal e assinatura do
mesmo.

Informamos que o preço Médio encontrado por item, entre todas as pesquisas
realizadas, será utilizado como preço estimado por esta Prefeitura Municipal.

A informação prestada por essa empresa será utilizada APENAS para obtenção
ue Planilha de Preços Médios de Mercado.

Na certeza do pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais
sinceros votos de estima e consideração.

^ Assinatura e carimbo CNPJ

'23.635.121/0001-05'
I. M. OLIVEIRA
Av. Eurfpedes de Aguiar, 556 - Centro

CEP: 64800-000

L. Roríano-PI J

São João dos Patos - MA
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FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS
FUNERÁRIOS.

Venho através do presente formulário, solicitar a gentileza dessa empresa para
informar a esta Prefeitura Municipal os dados requeridos abaixo para fins de elaboração de
estimativa de preços dos serviços.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (Preencher preferencialmente com letra de forma)

Razão Social: PAX UNIÃO SERVIÇOS POSTÚMOS LTDA

CNPJ n°: 07.079.502/0008-75

Endereço: RUA ALFREDO ESTRELA, 347 - CENTRO

Cidade: FLORIANO Estado: MARANHÃO

E-mail: FDRNETO@GMAILCOM Telefone: (89) 99452-9882

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

Mome completo: FRANCISCO DANIEL DA ROCHA NETO

Cédula de Identidade n^: 45800554-52 Órgão emissor: SSP-PI

CPF n° 057.714.243-74 E-maii: FDRNET0f5?GMAIL.C0M

Cargo/função que exerce na empresa: (X) Sócio/Empresário; ( ) Funcionário; ( ) Procurador.

Data do preenchimento deste formulário: 06 de abril de 2018.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

Pelo presente, solicitamos a colaboração dessa egrégia empresa no sentido de informar à esta
Prefeitura Municipal de São João dos Patos - Ma, os preços unitários para o objeto
especificado na planilha abaixo:
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Prefeitura Municipal De São João Dos Patos/MA
Avenida GetúHo Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

www.saojoaodospatos.ma.gov.br

Item Descrição dos Serviços

FUNERAL ADULTO

Urna funerária: Uma Urna simples adulta (de 1,60 a 1,90m),
caixa a tampa em madeira maciça, fundo em chapa dura ou
pinus, sobre tampo em chapa dura, encaixado na tampa,
revestido com forro em material biodegradável branco, babado
de mão tecido 50g branco, deverá conter 04 (quatro) chavetas
latonadas na cor dourada, 06 (seis) alças tipo dura, deverá ser
pintado com seladora com verniz ou material similar sem brilho
e travesseiro solto. A urna poderá ser fornecida lacrada com
ou sem visor, fornecimento de flores artificiais para
ornamentação da urna.
Preparo do corpo: Limpeza, aplicação de desodorização
externa, colocação de roupa e véu.
Mortalha masculina: calça, camisa manga longa, meia e
gravata.
Mortalha feminina: vestido, véu e meias.
Velas: mínimo de 02 velas votivas.

Veículos: veículo especial preparado para serviço funerário.
Transporte: transporte dentro do município de São João dos
Patos-Ma, retirando o corpo do de cujos onde se encontrar,
procedendo todo o necessário até o sepultamento.

FUNERAL INFANTIL

Urna funerária: Uma Uma simples adulta (de 0,60 a 1,40m),
caixa a tampa em madeira maciça, fundo em chapa dura ou
pinus, sobre tampo em chapa dura, encaixado na tampa,
revestido com forro em material biodegradável branco, babado
de mão tecido 50g branco, deverá conter 04 (quatro) chavetas
latonadas na cor dourada, 06 (seis) alças tipo dura, deverá ser
pintado com seladora com verniz ou material similar sem brilho
e travesseiro solto. A urna poderá ser fornecida lacrada com
ou sem visor, fornecimento de flores artificiais para
ornamentação da urna.
Preparo do corpo: Limpeza, aplicação de desodorização
externa, colocação de roupa e véu.
Mortalha masculina: calça, camisa manga longa, meia e
gravata.
Mortalha feminina: vestido, véu e meias.
Velas: mínimo de 02 velas votivas.

Veículos: veículo especial preparado para serviço funerário.
Transporte: transporte dentro do município de São João dos
Patos-Ma, retirando o corpo do de cujos onde se encontrar,
procedendo todo o necessário até o sepultamento.

Quant.

unicef
EPIÇ&O X0U-30I6

Valor Unitário

R$ 750,00

R$ 520,00

dias.

Prazo de validade desta pesquisa: ( ) 30 dias; (X) 60 dias; ( ) 90 dias; ( )

Entregar em até 03 (três) dias úteis a contar do recebimento deste, na sede da
Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, situada à Avenida Getúiio Vargas, 135,
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unicef
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Centro, São João dos Patos -MA, de segunda-feira a sexta-feira (em dias úteis), das 08:00hs
(oito horas) às 12:00hs (doze horas).

A empresa que desejar poderá apresentar os preços dos produtos e/ou serviços
especificados neste formulário, em 01 (uma) via impressa em papel timbrado, contendo no
mínimo o nome empresarial, endereço, CNPJ, dados do representante legal e assinatura do
mesmo.

Informamos que o preço Médio encontrado por item, entre todas as pesquisas
realizadas, será utilizado como preço estimado por esta Prefeitura Municipal.

A informação prestada por essa empresa será utilizada APENAS para obtenção
de Planilha de Preços Médios de Mercado.

Na certeza do pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais
sinceros votos de estima e consideração.

PAX UNIÃO Filial Floriano
ROCHA

Z^/(8»89»3-«79

jQc^cLycPf Lycí^ g
Assinatura e carimbo CNPJ

São João dos Patos - MA

l rsr.


