
ITEM

PAZ ETERNA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA
CNPJ: 23.635.121/0001-05

AV. EURÍPEDES DE AGUIAR, 556 - CENTRO - FLORIANO - PI
FONES: (89) 3522-1847/ 3522-3132

PROPOSTA

Tomada de Preços N° 05/2018
Processo Administrativo N° 15600/2018

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
ATT. - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ABERTURA: 14 DE MAIO DE 2018.

HORAS: 10:30h

Fornecedor: PAZ ETERNA SERVIÇOS FUNERÁRIO LTDA CNPJ n° 23.635,121/0001-05

Endereço: Av. Eurípedcs dc Aguiar n° 556 Complemento:
BaiiTo: Centro Cidade: Floriano Estado: PI CEP: 64.800-00
E-mail: f-pazetcrna@hotmail.com
Banco: Banco do Brasil Agência: 0096-5 Conta: 15.250-1

Telefone para contato: (89) 3522 1847 / 3522 3132

Segue nossa proposta para os serviços dos itens a seguir:

1 - OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para realizar Serviços Funerários, a fim de
suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA.

QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FUNERAL ADULTO

Urna funerária: Uma Urna simples adulta (de l,60m a
l,90m), caixa e tampa em madeira maciça, fundo em
chapa dura ou pinos, 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 uma poderá ser fornecida lacrada
com ou sem visor, fornecimento de flores artificiais para
ornamentação da uma.
Preparo do corpo: Limpeza, aplicação de
desodorização externa, colocação de roupa e vcu.
Mortalha masculina: calça, camisa manga longa, meias
e gravata.

Mortalha feminina: vestido, véu e meias.
Velas: mínimo de 02 velas votivas.

Veículos: veículo especial preparado para serviços
funerário.

UND. QTD.

UND. 200

VLR.

UNIT.

R$ 665,00

VLR. TOTAL

R$: 137.000,00

L
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PAZ ETERNA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LIDA

CNPJ: 23.635.121/0001-05
AV. EURÍPEDES DE AGUIAR, 556 - CENTRO - FLORIANO - PI

FONES; (89) 3522-1847/ 3522-3132
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 infantil (de
0,60m a l,40m), caixa e tampa em madeira maciça,
fundo em chapa dura ou pinos, 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 uma poderá ser fornecida lacrada corn ou
sem visor, fomecimento de flores artificiais para
omamentação da uma.
Preparo do corpo: Limpeza, aplicação de
desodorização extema, colocação de roupa e véu.
Mortalha masculina: calça, camisa manga longa,
meias e gravata.
Mortalha feminina: vestido, véu e meias.
Velas: mínimo de 02 velas votivas.

Veículos: veículo especial preparado para serviços
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.

UND. 50 R$:255.00 R$: 12.750,00

VALOR TOTAL R$ 149.750,00

Cento Quarenta e Nove Mil, Setecentos è Cinqüenta Reais.

2 - Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias contados a partir da data de entrega da
proposta.

3 - Nela, estão observadas todas as condições estabelecidas no edital de Tomada de Preços
n" 05/2018 e seus anexos.
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PAZ ETERNA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LIDA

CNPJ: 23.635.121/0001-05
AV. EURÍPEDES DE AGUIAR, 556 - CENTRO - FLORIANO - PI

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

4 -No preço acima estão incluídos todos os custos, despesas diretas e indiretas, manutenção,
assim como os salários, encargos sociais e trabalhistas, vale transporte e vale refeição. O valor
resultante da completa remuneração pela adequada e perfeita prestação dos serviços aplicação
desse preço às quantidades de serviços constituirá, a qualquer título, a única remuneração do
objeto desta licitação

5 - Declara, outrossim, que, por ser de seu conliecimento, se submete a todas as cláusulas e
condições do Edital relativas a este certame, bem como, às disposições da Lei Federal n°
10.520/02, Lei Federal n® 8.666/93.

Floriano (PI), 14 de Maio de 2018.

Assinatura do Representante Legal
Nome: Iracema Moreira de Oliveira

RG n° 035189852008-3 SSP-MA

CARIMBO DE CNPJ DA EMPRESA

f23.635.121/0001-05J
FW ETERNA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA
. Av. Eurípedes de Aguiar 556 Centro
I CEP- 64 800-000 Floriano-P! I
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MODELO - Proposta
Tomada de preços N° 05/2018
Processo Administrativo N° 15600/2018

1 Siaioma

^pamf
® de Auxilfrt Funerário

Pemnues cuidando de pessoaa

MARIA DE JESUS C. MATOS DA SILVA - ME CNPJ: 10.760.286/0001-67,

PRAÇA SENADORNEIVAN" 316 CENTRO, SÃOJOÃO DOS PATOS-MA
CEP: 65.665-000

FONE: (099):3551-3309

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS
ERTURA: 14 DE MAIO DE 2018.

nURA: 10:30Hs

FORNECEDOR: MARIA DE JESUS C. MATOS DA SILVA CNPJ N° 10.760.286/0001-67
ENDEREÇO: PRApA SENADOR NEIVA N° 316 COMPLEMENTO: BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SÃO JOÃO DOS PATOS
ESTADO: MARANHÃO CEP: 65.665-000
E-MAIL: DaxDamf@hotmail.com

BANCO DO BRASIL: AGÊNCIA N° 0895-8 CONTA N°: 45438-9
TELEFONE: (99) 3551-3309

Segue nossa proposta para os serviços dos Itens a seguir:

1 - OBJETO: Contratação de Empresa Especializada Para RealizarServiços Funerários
Conforme art. 5° Decreto 009/2009 de 09 de Junho de 2009, Conforme tabela abaixo.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT.
VALOR

UNITÁRIO
VALOR TOTAL



\

FUNERAL ADULTO

Urna funerária: Uma Urna simples adulto (de 1,60 a l,90cm),
caixa a tampa em madeira maciça, fundo em chapa dura ou
pinus, sobre tampo e 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 pintada 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 par ornamentação da urna.
Preparo do corpo: Limpeza, aplicação de desodorizador
externo, colocação de roupa e véu
Mortalha masculina: calça, camisa manga longa, meia e
gravata

Mortalha feminino: vestido, véu e meias.
Velas: mínimo de 02 velas votiva.

"~ículo: veículo especial preparado para serviço funerário.
. / insporte: 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 Urnasimples adulto (de 0,60 a l,40cm),
caixa a tampa em madeira maciça, fundo em chapa dura ou
pinus, sobre tampo e chapa dura, encaixado na tampa
revestido com forro em material biodegradável branco,
babado de mão tecido 50g branco, devera conter 04 (quatro)
chavetas latonadas na cor dourada, 06 (seis) alças tipo dura,
deverá ser pintada 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
"^ificiais par ornamentação da urna.
. íparo do corpo: Limpeza, aplicação de desodorizador

externo, colocação de roupa e véu
Mortalha masculina: calça, camisa manga longa, meia e
gravata

Mortalha feminino: vestido, véu e meias.
Velas: mínimo de 02 velas votiva.

Veículo: 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.

200

50

RS
630,00

RS
310,00

RS
126.000,00

RS
15.500,00

RS
141.500,00

Valor total R$ 141.500.00 (Cento e quarenta e um mi! e quinhentos reais)

2. Validade da Proposta: é de 60 (sessenta) dias corridos contados apartir da data de sua
abertura.



3. Nela, estão observadas todas as condições estabelecidas no edital do Pregão n° 23/2017 e
seus anexos.

4. No preço acima estão incluídos todos os custos, despesas diretas e indiretas, manutenção,
assim como os salários, encargos sociais e trabalhistas, vale transporte e vale refeição. Ovalor
resultante da completa remuneração pela adequada e perfeita prestação dos serviços aplicação
desse preço às quantidades de serviços constituirá, a qualquer título, a única remuneração do
objeto desta licitação.
5. Declara, outrossim, que, por ser de seu conhecimento, se submete a todas as cláusulas e
condições do Edital relativas a este Certame, bem como, às disposições da Lei Federal n°
10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93.

São João dos Patos-MA 14 de maio de 2018.

JESUS C. MATOS DA SILVA-ME

DOUGLAS PEREIRA

RG n°213543020028


