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PREGÃO PRESENCIAL SRP N2 08/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
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Homologo o resultado da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob o ns
08/2021. OBJETO: Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de urnas funerárias e
serviços de translado,-pa"rã áténdér'as,faiTiílias cafèntés dò Município'dè São Jõãò]dos Patos/MA,
para o exercício.de 2021, em favor da empresa: PÁZ ETERNA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA-MA,
inscrita no CNPJ n® 23.635.121/0001-05, com proposta apresentada no valor total de R$ 59.000,00
(cinqüenta e nóve mil reais). j

i tIRNAS FSFRVIÇOS FUNERÁRIOS - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME EEPP 1
ITEM 1 DESCRIÇÃO í ' " -QUANT. UNIDADE V. UNIT. V. TOTAL

1

URNA TAMANHO NORMAL COTA DE'25% PÁRA ME EEPP- Urna,..
adulto emi madeira de^ pinos,..estalo, sextavada corn^ varão ou-
verãozinho'dourado,ichavetas'emímetal dourado, acabamento
externo perolizado ou Jpiritura d̂è auto brilho, acabamento
interno corh forro em TNT, còrh; babado e travesseiro solto. Com
as dimensões externo de l,60çm até l,9pcm'dé cofnpfirhento por
043 cm Largura, com 23cm dè^altura. Dimensão interna: p39xmA
de largura,' com 23 cm de^ altura.:.Prpdutpj_e^Seh/iço^^
acompanham o funeral, correspondem preparação normal do
falecido deixando pronto •!para"7velório7''cdm'"èdredom.
personalizado. Sobre o falecido^ castiçais conforme o credo
religioso. Com mortalhaJmasculinã.Vdu; feminina, conforme
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R$ 345,00
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RS 8.625,00

2

URNA INFANTIL: Com 0,5Ccm'até;T,20mt,- de,-comprimento,_,em
madeira de pinos, com 2 (duásj.chàvétás-è 02jdois) suporte de
cada lado.; Acabamento exterho:--Com-pintura;dêr|lto_"brIlhor
Acabamento interno: Em forro.•^TNT,-vSe'm_'̂ babadò,_ com ,as-
dimensõesi externo 0,20cm de altura,'-por*Ò,28cm,_J.argura.
Produtos e'Serviços que acompanham õ funeral^cçrrespondem"
preparação' normal do falecido deixando pronto para velório.
Sobre o falecido, castiçais conforme o credo Religioso. Com
mortalha masculina oufeminina, conforme solicitação.
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R$ 1,40

RS 10.500,00

RS 14.000,00
3 Translado em veículo funerário, rodovia pavimentada. Km rodado

TOTAL:

URNAS - PARAAMPLAPARTICIPAÇÃO '

y rS 33.125,00

ITEM

4

DESCRIÇÃO

URNA TAMANHO NORMAL - Urna, adulto em madeira de pinos,
estilo sextavada com varão ou verãozinho dourado, chavetas em
metal dourado, acabamento externo perolizado ou pintura de
auto brilho, acabamento interno com forro em TNT, com babado
e travesseiro solto. Com as dimensões externo de l,60cm até
l,90cm de comprimento por 043 cm Largura, com 23 cm de
altura. Dimensão interna: 039 cm de largura, com 23 cm de
altura. Produtos e Serviços que acompanham o funeral,
correspondem preparação normal do falecido deixando pronto
para velório, com edredom personalizado. Sobre o falecido

QUANT.

75

UNIDADE

Unld.

V. UNIT.

RS 345,00

V. TOTAL

RS 25.875,00
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fOtHA.

Ru«)/c.;

castiçais conforme o credo religioso. Com mortalha masculina ou
feminina, conforme solicitação.

TOTAL: R$ 25.875,00

VALOR GLOBAL R$ 59.000,00

São João dos Patos/MA, 03 de março de 2021
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Lima Sousa

Secretária MunicÍpáhdé;Assistência Social
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