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SÃO JOÃO
DOS PATOS ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DESÃO JOÃO DOS PATOS- MA
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CNPJ NS 06.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Administração

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

rica

ÀEmpresa:
PAZ ETERNA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA-MA
CNPJ n" 23.635.121/0001-05
Av. Euripedes de Aguiar, 556, CEP.: 64.800-076, centro, Floriano - PI.

O Município de São João dos Patos/MA, através da Secretaria Municipal de Administra

ção, convoca o signatário"da empresa PAZ ETERNA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA-MA, Jnscrita no CNPJ
de n® 23.635.121/0001-05, sediada ha Av. Euripedes de Aguiar, ns 556,-CEP.: 64.800-076, centro,

/ • . - ' "iFloriano - PI, para assinatura da Ata de Reglstro'dè Preços decorrente da llcitaçãojna modalidade
PREGÃO PRESENCIAL n® 08/20^, objetivando^ a contratação de empresa especializada, através de
ata de reglstro^de preços, para afutura eeventuahaguisj^o.de urnas funerárias e serviços de trans-
iado, para atender ás famílias carentes_dô-Mu^íp[^é;SãoJoão dós Pátós/MA, para o exercício de
2021. ;

=-

s''y7'

Cümpre-nds:infòrmari^c|üe a.âesatençâoMnjustificadáacarreiajá^as sanções previstas em
. ... -- - - ^ -- - apreço.iei. Sendo o que de hfiomento se nos apresenta, subscrevemo-nos com
p - ,\\T 'Mn
y ' Sãoyoao:dos:Patos/MAl 01 de^marçò dei2021.

I

'-'l\

\\VGes3v^à Ráfiégia lima Sousa// .fA/J
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PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N9 SRP-a8/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n® 08/2021

Aos cinco dia(s) do mês de março de dois mil e vinte um, a Prefeitura Municipal de São João Patos/MA, neste
ato denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, com sede na Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro, inscrito no CNPJ
(MF) sob o n® 06.089.668/0001-33, representado pela Sra. Géssyka Rafiégia Lima Sousa, Secretária Municipal
de Assistência Social, portadora do CPF ns 039.041.503-08, e de outro lado a firma PAZ ETERNA SERVIÇOS
FUNERÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o n® 23.635.121/0001-05, estabelecida à Av. Euripedes deAguiar,
n® 556, CEP.: 64.800-076, centro, Florano - PI, doravante denominada simpiesmente DETENTOR DA ARP, neste
ato representada pelo Sr. José Wilson de Carvalho Carreiro, portador do(a) CPF 516.969.163-72, nos termos da
Lei n® 10.520, de17dejulho de.2002, publicadamo.D.O.U. de.l8.dejulhc.de,2002,^e-das.demais normas legais
aplicáveis, em face da-classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços n"
SRP-08/2021, RESOLVE registrar ps preços para a futura e eventual aquisição deurnas funerárias e serviços de
translado, para atender as famílias carentes do Município deSão João dos Patos/MA, para o exercício de 2021,
tendo sido os referidos preços oferecidos peia empresa cuja proposta foi classificada em primeiro iugar no
certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Registro de Preços para âTutura.e eventual aquÍsição"de;urnas funerárias è serviços de translado, para
familiar rarontcle rlTíiMitriírínín Hd ^3n InãnTlniC Patos/MÁ.-bara o exêfcícic de 20211

RAZÃ0S0CIAL:PAZETERNASERV1C0SFUNERÁR10SLTDA;—i \
CNPJ: 23.635.121/0001-05 í .0' i !
Endereço: Av. Euripedes de Aguiar, n®'556;-CEP.: 64.8Ò0-076,-céntro, Floranó -PI. 11 í ?- Í
Represetante: José Wilson de Carvalho,Carreiro . . , _

CPF: 516.969.163-72 í"s ''"s r. ÍíM 1
í URNAS ESERVIÇOS FUNERÁRIOS - ITENS EXCLUSIVOS,PÁRA ME EEPP |

ITEM >• .DESCRIÇÃOÍí QUANT. UNIDADE V. UNIT. V. TOTAL

1

URNATAMANHO NORMALtOTA DE 25% PARA ME E EPP- Urna,
adulto em madeira de pinos,\èstilo ^sexta'\ '̂da com yarãoyou
verãozinho dourado, chavetas 'em'fmetal-douTadõ,-ãçabaipento-
externo perolizado ou pintura de!_autò-briJho,-acabaméntojnterhõ-
com forro ém TNT, com babado "'é itràvêss?lró''-sòlt^ CòH.Vs
dimensões externo de l,60cm até í)90cm^de-cqmprlmento"^pbr.
043 cm Largura, com 23 çm 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, castiçais conforme o credo
religioso. Com mortalha masculina ou feminina, conforme
solicitação.*. - - - — -- -- -

•V// '•

777
25

d-O
f

Unid. -

i

i
1
1

R$ 345,00
1

1
)

i

/

RS8.625,00

2

URNA INFANTIL: Com 0,50cm até l,20mt, de comprimento, em
madeira de pinos, com 2 (duas) chavetas e 02 (dois) suporte de
cada lado. Acabamento externo: Com pintura de alto brilho.
Acabamento interno: Em forro TNT, sem babado, com as
dimensões externo 0,20cm de altura, por 0,28cm, Largura.
Produtos e Serviços que acompanham o funeral correspondem
preparação normal do falecido deixando pronto para velório.
Sobre 0 falecido, castiçais conforme o credo Religioso. Com
mortalha masculina ou feminina, conforme solicitação.

100 Unld. RS 105,00 RS 10.500,00

3 Translado pm veículofunerário, rodovia pavimentada, Km rodado 10.000 Km RS 1,40 RS 14.000,00

TOTAL: RS33.125,00

URNAS-PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO
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ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE V. UNIT. V. TOTAL

4

URNA TAMANHO NORMAL - Urna, adulto em madeira de pinos,
estilo sextavada com varão ou verâozinho dourado, chavetas em
metal dourado, acabamento externo peroílzado 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 por043cm Largura, com23cmde altura.
Dimensão interna: 039 cm de largura, com 23 cm de altura.
Produtos e Serviços que acompanham o funeral, correspondem
preparação normal dofalecido deixando pronto para velório, com
edredom personalizado. Sobre o falecido, castiçais conforme o
credo religioso. Com mortalha masculina ou feminina, conforme
snlirltarão. . , - - -

75 Unid. RS345,00 RS25.875,00

TOTAL: 1 R$ 25.875,00

/ VALOR GLOBAL - i 1 R$ by.UUU.UU

CLÁUSULA SEGUNDA- DAVALIDADE DOS PREÇOS

.''Kí
Apresente Ata de Registro de Preços terá validade poV Í2:(doze}'meses contados apartir da sua assinatura.

; , jo .s c- - .*TI _ _ j

Parágrafo primeiro: Durante aprazo^deyajdade destalAta de-RegÍstrá de P/é^ CONTRATANTE não estará
obrigada aadquirir os produfõ/servlço^ na Cláusula PriirièiraKexcIusiyaW^^^ pelo Sistema Registro de
Preços, podendo fazê-lo pS':mêio'deyutra lid julgar coiívenièite/sem quê caiba recurso ou
indenização de qualquer espéciejaíF^ORNECEDOR, sjendó^:entretanto,)asseeúrada ao beneficiário do registro, a
preferência de fornecimento em iguàldadcdé^còndições.'-V/v \ .// j

í , \l I <. -i.- z-' . , 1 ' >
' ÍNV-... ^ A) [^h ^ • !

Parágrafo segundo: Apartir da assinatura-da-Ata-de Registro'de-Preços ò fornecedor assume o compromisso
de atender, durante o prazo de süa vigência, os-pedidos;realizados,"e se;obnga a cumprir, na]íntegra, todas as
condições estabelecidas, ficando ^süjelto, Inclusive, às penalidades .legalmente cabíveis peio ;descumprimento
de quaisquer de suas cláusulas-

i i
CLÁUSULA TERCEIRA -DA UTILIZAÇÃO. DAÁTÀ.DE REGISTRO pÈ'PRÉÇOS ,1 1

Poderá utilizar-se desta Ata de Regis^ò^dè.J^reçõs: qualquer/ó da Administração Pública
IVlunicipal que não mpHíantp^orévia consulta ao "Contratante, desde
que devidamente

•se desta Ata de Registro •ae.j^reçosj quaiquer prgao^íOu^ eruiuciuc ud Muuuiuauoyau r
não tenha participado.^o icertame ijcitatório;-mediáhte-prévia consulta ao contratante,
te comprovada avantagêm'̂ j^V7r-v' '

V / J ,

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não'participarem do Registro de Preços, quando desejarem
fazer uso da preWnte Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para
que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de
classificação. ;

Parágrafo segundò':" Caberá"ao fornecedor benéficiáriò'da Ata de Regikro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados
em Ata, desde que estefornecimento não prejudique asobrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão
entidade, a cinqüenta por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo quarto: As adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro^do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para oórgão gerenciador e para os órgãos
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
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CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

Orecebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida
na ordem de compra, sendo que a entrega deve ser realizada de forma imediata.

Parágrafo Único: Aempresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do
Edital em conformidade com a Lei8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produto/serviço acompanhados da fatura (nota fiscal),
discriminada de acordo.-Com-a-nota--de-empenho,—após a-conferência-da-quantidade-p qualidade dos
materiais/serviços por'gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota
Fiscal emitida pela''empresã com discriminação dos bens, juntamente com oTermo ,de Recebimento, será esta
atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

! ^ . i
Parágrafo Primeiro: Opagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou
cheque nominativo, o qual ocorrerá até...30;-_(trintá)7dias corridos do recebimento definitivo dos
materiais/serviç^, após aaceitação eatesto nas Not'as Ficais/faturas. |
Parágrafo Segundo: Será^^prFcêdida-.cpnsulta "emTsítios ofrdá[s|V antes-da-p^^ ajser efetuado ao
FORNECEDOR, para verificaç^d da".situação do mesmo, .relativahaVrite- àsJw^^ exigidas na contratação,
cujos resuítados;serão impressos ejuntados aos autos àoprocesso próprid.\

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação ni'ultaro 'vaÍòr:'se£á_, descontado de qualquer fatura ou crédito
existente na contratante em faydrvdo.FORNECEDOR.-Çasò^a multa^jpjajsuperior ao crédito eventualmente
existente, a diferença será cobrada,ÀcIministFãtivárhèríte oujudicialmente; se necessário. i

Parágrafo Quarto: Nos casos de!',èventua[s atrasos de pagámènC» desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma formai para tanto,/fica convencionada-a .taxa dé, atualização financeira devida pela
contratante, entre a data acimà^ rêfendá -e. a correspondente'eo efetiy,0';_adimplemehto do fornecimento,
mediante aaplicação da seguintejórrriufa;' j

EM=lxNxVP 1
Onde: | ^'r' * :
EM= Encargos Moratórios 1 - i
N=número de dias entre a data prevista;para o pagàmepto e a do efetivo pagamento. :
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga; i
TX = percentual da Taxa anual = 6%
I= índice de compensação financeira, assim apurado: /
1= (TX/100) _ l=(6/100) _ 1=0,00016438

365 ' 365 -

Acompensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após aocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Aentrega dos produto/serviço só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.
Ofornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo quea
entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS PENALIDADES

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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Pela Inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presenciai para Registro de Preços n' SRP-08/2021, a
Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes
sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra recibo do representante
legai da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa llcitante apresente
justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivoda Administração;

II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso peio descumprimento das obrigações
estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produto/serviço não entregues,
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vezcomunicadaoficialmente;

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou
parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da cornunicação oficial,
sem embargo, de Indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não exécução parcial ou
total do contrato. |

S . i
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licita/ edefcoritratarvcom a Administração Pública, pelo prazo de até
05 (cinco) anosi garantido o direito prévio', dã'cirà^ão^;é;/de^ ampla defesa, enquanto perdurar os motivos
determinantes da punição ou até que sejaTp/ómóvida aireabllltaçãqrpèrante a.própria autoridade queaplicou a
penalidade, a licltante qué-cqny^ocàda^dehtrò do praM"de vaíidà'de^dá,sua prbpo^sta, hão celebrar ocontrato,
deixar de entregar a documentação' exigida», para o certame ou apfesentarídoçümentação^ falsa, ensejar o
retardamento dá execuçã6^do"seü pbjéto,-nãb-mantiver,;à.proposta>faihãrí'pu fraudar na execução do objeto
pactuado, comportar-se de modó Ihidôneo^ou.cometer.fraude fiscal. 1] i

Parágrafo Segundo - As sanções ip/evistas no inciso ;í e nq parágrafo', primeiro desta cláusula poderão ser
aplicadas juntamente com as dos incisos "li""è "lli",'facultadà a clefesaí prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias:úteis;-- - ' ~ • ;

l V

Parágrafo Terceiro - Se a mülta-.forlde^.válor superior ao valor'dâ''garantia^prestada, além! da perda desta,
responderá a erhpresa fornecedora péía.súa.diferença, aqua!|será..descòntada'dos pagamentos devidos pela
Administração ou, quando foro casb,^cobradáJudlcialmente. '̂--' í

1 Y'—jj'"' !
Parágrafo Quarto - As penalidadesJpyrãò ,pbngatóriaménte^regjstradas'juhto ao cadastro dejfomecedores da
entidade contratante, e no caso de" suspensão dé jicitar,Lo. licltante-deverá ser descredenciado por Igual
período, sem prejuízo das multas previsíasWÉditaj é das demais còminações legais. í

i NVy' j
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DEPREÇOS

AAta de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas nó art. 65, da Lei ns
8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: Opreço registrado poderá ser revisto em face daeventual redução daqueles praticados no
mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de
preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado docompromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais forneceres,
visando igual oportunidade de negociação.
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Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II- Convocar os demais fornecedores, visando iguai oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro
de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. ^

... '
J

CLÁUSULA NONA - DÁS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DÈ REGISTRO DE PREÇOS
.1" " • i

/. " * ^ i
o recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações
técnicas, amostras, e quando couber embalagens e', instruções, cabendo a verificação ao representante
designado pelacontratante.- 7 "T''iV\

Parágrafo Primeira: Os Produtos entreguèsrdéverão.está erh-péfféito estado>:ãssirn,e deverãojser entregues no
endereço constante na ordérh dé compra,- acompanhados das respectivas notas fiscais; \

; i
Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma: j

} 1; •' ' f

I- Provisoriamente, no ato de entrega;'para efeito de'posterior verificação 'da conformidadeído material com
asespecificações constantes da proposta da empresa, marca,.modeiq^.espécificações técnicas.

i

; -'i , , í
II - Definitivamente, após a.verifiçáçâo''da'',puaiidade, da quántidade dos'pjoduto/serviço e sua conseqüente
aceitação, mediante a emissão dòTermo dé Recebimento Definitivo.assinadíTpeias partes em-até 5 (cinco) dias
úteis apos o recebimento provisoriO;/.A\ •--.-•c; yy '"-•/{••Ir"" 1

CLÁUSULA DÉCIMA -DO CANCELAMENTÒ.DÁ^ATA DE RÉGlçrRpt)É ÍrE£^^ \
j — í;7 < i

O Fornecedor tèrá o seu, Registro de Preços'cancelado'na^Ata;;por intermédio de processo administrativo
i 1' -' ' j

específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: ' !
*

• A pedido, quando: /

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortultos ou de força
maior;

- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequívei em função da elevação dos preços de
mercado dos insumosque compõem o custo do material.

» Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
por razões de Interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
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- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes daAta de Registro de
Preços; ^
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução totalou parcial das condições estabelecidas naAta de Registro
de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

• Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostiiamento na Ata de
Registro de Preçose informaráaos fornecedores remanescentes,.caso

. \

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ÀütORIZAÇÃÒ PARA AQUISIÇÃO EEMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA
/ • • I

.1 i
, í

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.
i _ • i

Parágrafo Único: Aemissão das ordens de fornel:imènto,'Sua;retificaçâo ou cancelamento,'total ou parcial,
será igualmente .autorizada pe|̂ órgão reqüisitante."" . j

CLÁUSULA DÉCIMA SEGÚNÒÂj: DOS.PREÇOS EITENS DE FORNECÍMÉNTÓ. j
Os preços ofertados péia emprésa''̂ classÍfiçada 'em:pri^meÍro, lugar, sjgnatária da presente Ata de Registro de
Preços, constam',do Encarte, que Wxonstitui em anexo àpresente Ata de-R'egistro de Preços. |

' . -—N ' /i'i I
'V • j í

1 ! / I.. . . i . ^^
) \ [ \ I " • ' I

Parágrafo Único: ps preços, expJ-essos.em..Real,(R$),Jserão,fixos:e.-irreajustáveis pelo período de 12 (doze)
meses, contado apartir da assinatura da^presente Ata de Registr^de Preçõsl |

: rir-' !
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRAVDAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR. / ;

; ''V- 'V'V.'-'• ;
; xN -O-X " •' i

Aempresa fornecedora comprometersê^a cumpriràs:òBrlgáçõesiconstantês no edital e contrato, sem prejuízo
das decorrentes das normas, dos anexos e^^da nãtureza da átividadéí.rí'' '~.J

• ''O-.X'c"T"' '1"'—

CLÁUSULA DÉCIMA quarta-DAS OBRIGAÇÕES DÀeONtRATÃNfÉ {

Sãoobrigações do CONTRATANTE, além dasconstantes noedital e do Contrato: /

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(Í5) Fisca!(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva
entrega dosmateriais/serviços e emissãO doTermo"dé'Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente
designado, de acordocom a Lei 8.666/93 e posterioresalterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços SRP-08/2021 e a proporá da
empresa classificadaem 19 lugar.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br

Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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ParágrafoPrimeiro:OscasosomissosserãoresolvidospeloPregoeiro,comobservânciadasdisposições
constantesdasLeisn^s8.666/93e10.520/2002edemaisnormasaplicáveis.

ParágrafoSegundo:ApublicaçãoresumidadestaAtadeRegistrodePreçonaimprensaoficiai,condição
indispensávelparasuaeficácia,seráprovidenciadapeloContratante.

ParágrafoTerceiro:AsquestõesdecorrentesdautilizaçãodapresenteAta,quenãopossamserdirimidas
administrativamente,serãoprocessadasejulgadasnoforodacidadedeSÃOJOÃODOSPATOS,comexclusão
dequalqueroutro.

E,porestaremassim„justasecontratadas,firmamopresenteinstrumentoem'Z(duás)viasdeigualteore
forma,napresençaáastestemunhasquetambémosubscrevem.

ISãòJoãodosPatos-MÀ,05demarçode2Õ21.•
'-•íaX-í'

-....n

mt^XI—*
,,—fJ/ttthí¥f*mt^r%ccAr\nnAf^r

iW'
NrCIPIODESAGflOAODOSPATOS.:::;

~CNPJN9Õ'6.089.668/0bÓl-"33'̂,-;:'':"lyJ
:Géssyka.,Rãflégiá'LimaSousa<-L-

jfSeçretáriaMunici('̂de^ssistência'sbd'
'"'•órgão'gerÈnc1ador/(\(// i•-1

'.FÒRNEeEDQR.REGlsfRADOyr^J^^^^^^

/I^^^

\\/.•
Sv'

./

í.•1

www.saojoaodospatos.ma.gov.br

Av.GetúlioVargas,135,Centro-CEP:65.665-000,SãoJoãodosPatos/MA
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DESÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ N9 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Assistência Social

\0

unicef'#

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N® SRP-08/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n"
08/2021. Aos cinco dia(s) do mês de março de dois mil e vinte um, a Prefeitura Municipal de SãoJoão Patos/MA, neste ato
denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, com sede na Avenida Getúlio Vargas, 135- Centro, inscrito no CNPJ (MF) sob o
n° 06.089.668/0001-33, representado pela Sra. Géssyka Raflégia Lima Sousa, Secretária Municii)al de Assistência Social,
portadora do CPF n® 039.041.503-08, ede outro lado afirma PAZ ETERNA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA, inscrita no
CNPJ (MF) sob o n°23.635.121/0001-05, estabelecida à Av. Euripedes deAguiar, n° 556, CEP.: 64.800-076, centro, Florano
- PI, doravante denominada simplesmente DETENTOR DA ARP, neste ato representada pelo Sr. José Wilson de Carvalho
Carreiro, portador do(a) CPF 516.969.163-72, nos termos daLei n® 10.520, de 17 dejulho de 2002, publicada no D.O.U. de
18 dejulho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão
Presencial para Registro dePreços n® SRP-08/2021, RESOLVE registrar ospreços para a futura e eventual aquisição de
umas funerárias e serviços de translado, para atender as famílias carentes do Município de São João dos Patos/MA, para o
exercício de 2021, tendo sido os referidos preços oferecidos pelaempresa cujaproposta foi classificada emprimeiro lugar no
certame supracitado. CLÁUSULA PRIMEIRA.- DO OBJETO. LI.-- t - Registro de Preços para a futura e eventual
aquisição de umas funerárias e serviços de translado, para atender as famílias carentes do Município de São João dos
Patos/MA, para o exercício de 2021. 1.2. Os itens e valores são os apresentados a seguir, com o respectivo detentor do

RAZÃO SOCIAL: PAZ ETERNASERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA ' 1
CNPJ: 23.635.121/0001-05 " ' ' ^ 1
F.ndprern: Av. F.iiririedes de Aeuiar. n® 556. CEP.: 64.800-076. centro, Floranõ • PI. - 1
Rpnrpsetflnte: José Wilson de Carvalho Carreiro '.'•''-•ti -

J
t

CPF: 516.969.163-72 • . . ~ .V 1
! URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME E EPP

ITEM 1 .--descricao-;-^^ QUANT. UNIDADE V. UNIT. V. TOTAL

1

URNA TAMANHO/NORMAL ÇOJAyDE 25®/(rPARA ME E;
EPP- Urá^ adulto érnmadèita dè piríosl estilo sextâvàda com varão
ou verãdziriho douradó,-çhà^etas. èm metal dourado,, acabamento
extemo perolizadò ou piiifiira-de.auto'brilho, acabamento intènio com
forro em* TNT, com babado (eTfayésseirò soltoT Com ^/^imensões
externo de l,6Pcm até T,90cm de;comprimehto-'por Ò43^cm'̂ fgura,,
com 23 çm de altura. Dimensãp jntema; 039 cm de largura,'còm 23.
cm de altura. Produtos e Sefyiços-que- acompanhamj o funeral,
correspondem preparação normal TlÕ^falécidó^déixãndõ pronto para
velório, 'com edredom personàÍÍMdo...Sobre..o, falecido,—castiçais;
conformé o credo religioso. Còm mortalha rnascuíina ou feminin '̂
conforme solicitação. '\'\\ 1"^ , ^

/>
>,• .S ' ' -

V-' -'V

vTt

!)
i' Uhid.

^ •
1
i
(

'R$ 345,00
' 1
, í

i

' ' i

!
i

R$ 8.625,00

2

URNA INFANTIL: Com"0,50cmtaté|lv20mt, de comprimento, ém'
madeira 'de pinos, com 2(duas) chayét^iC.OZ^dois) suporte de çadá
lado. Acàbàmento exteraó:-Còm,pinbjra '̂de'alto brilho. Acabpientd'
interno; Èni forro TNT, sern babado, com-as-dimensões^èxtemo
0,20cm de altura, por 0,28cmVL^gura;:;Produtos;e;Sèiyiçbs que
acompanham o fimeral corresppndem^prepàração nonnal do'falecido'
deixando pronto para velório. Sobre q faleddo,x"astiçais_co'nforme:o'
credo Religioso. Com mortalha máscüliná-,bu" feinininaí^conforme
solicitação:-

f Jí; 'T-y \ \
•e-v' ^
f

' Unld. -

•1
j

. R$ 105,00
X

i

R$ 10.500,00

3 Translado em veículo funerário.,rodovia pavimentada; Km rodado 10.000 Kih R$ 1,40 R$ 14.000,00

: TOTAL: f RS 33.125,00

URNAS - PARA AMPLA PARTICIPACAO

ITEM r DESCRlCÂO OUANT. UNIDADE V. UNIT. V. TOTAL

URNA TAMANHO NORMAL - Uma, adulto em madeira de pinos,
estilo sextavada comVarão ouverãozinho dourado, chavetas emmetal
dourado,Íacabamento.extemo_perolizadOiOU,pintura.de auto„brilhò„
acabamento interno com forro em TNT, com babado e travesseiro
solto. Com as dimensões extemo de l,60cm até l,90cm de
comprimento por 043 cm Largura, com 23 cm de altura. Dimensão
interna; 039 cm de largura, com23 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, castiçais conforme o credoreligioso. Com mortalha
masculina ou feminina, conforme solicitação.

•

. y

.y'

4 75 Unid. R$ 345,00 R$25.875.00

TOTAL: RS 25.875,00

VALOR GLOBAL 1 RS 59.000,00

www.saojoaodospatos.ma.gov.br

Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São Joãodos Patos/MA
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pandemia de COVID-19.
Art. 4®. Ficam suspensas licenças e autorizações pará
festividades e demais eventos privados que possam ocasionary
qualquer tipo deaglomeração. / 7
Parágrafo Único - Serão recolhidos ào pátio da Polícia Militar
em SãoJoão do Sóter aparelhos de som, carretas de|Som,
paredões de som e seus similares que sejam usados'para
desobedecera esteDecreto. j
Art. 5®. Ficam autorizados os cultos e celebrações religiosos,
observando o limite de 50% (cinqüenta por cento)( da
capacidade máxima dos locais de realização, mantendo-se o
distanciamento e o uso obrigatório demáscaras. j '

Art. 6®. E obrigatório o uso de máscaras. Industriais ou caseiras,
nas repartições públicas, e em todo o comércio local. 1 1
Art. 7®. É obrigatório o usode máscaras, industriais ou caseiras,
nos transportes de passageiros - lotações - em todo o percurso
da viagem, que deve ocorrer com os vidros abertos\para
permitir a circulação de ar. 1
Art. 8®. Ficam suspensos: '
I - O funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes,
distribuidoras de bebidas; i >
II- Aentrada de vendedores ambulantes no município; | i
II - A realização de atividades esportivas em todo o município
leSãoJoão do Sóte-MA; | j

IV- Fica suspensas aulas presencias na dede publica e privada
de SãoJoão do Sóter-MA. i |
Art. 9®. Os bares, restaurantes, distribuidores de bebidas,
lanchonetes e churrascarias poderão funcionar em sistema de
entrega domiciliar ou entrega para viagem. \ J
Art. 10®. Nos finais de semana dos dias 17e 18de abrile 24je
25 de abril, será permitido apenas ofuncionamento de: j
I - Padarias; I j
II - Farmácias; ! '
III - Postos de Combustíveis. I |
Art. 11®. Os comerciantes devem exigir o uso de máscara
dentro de suas instalações de modo a cumprir as exigências
sanitárias, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais)|por
pessoa sem máscara encontrada pela fiscalização do Município!
Art. 12® As pessoas que forem encontradas sem máscara dentro
das repartições públicas ou nas repartições privadas serão
multadas em R$ 100,00(cem reais) ^
Art. 13®. As medidas deste Decreto vigorarão por 10 dias)
iniciando na data de 16 de abril a 26 de Abril, podendo ser'
prorrogadas, agravadas ou aliviadas. 1

- O descumprimento das medidas adotadas implicará ria i
iplicação de multa, cassação do alvará, fechamento do 1

estabelecimento, bem como, responsabilidade civil epenal. \
Art. 14®. O Comércio em geral poderá funcionar nos finais
de semana citado no Art. 10®. Até sábado meio dia (12h)j
devendo ficar fechado a partir de 12 horas de sábado e
durante todo o domingo. / i
Art. 15. Este Decreto entra em vigor nadata de sua publicação.
Produzindo seus efeitos apartir de 17 de abril de 2021 / I
DÊ-SE CIÊNCIA REGISTRE-SE, PUBLIOUE-SE 'e '
CUMPRA-SE. I •

i i
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER, 1
ESTADO DO MARANHÃO, GABINETE DA PREFEITA, lei
DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.

JOSERLENE SILVA BEZERRA DEARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOSÓTER MA

Publicado por: FRANCISCO ONETE DA SILVA CARDOSÒ.
Código identificador: 7495cfe040f552cd8258decl5e44a2a3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO JOãO DOS
PATOS

ATA DE REGISTRO DE P

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO
SRP-08/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n® 08/2021.
Aos cinco dia(s) do mês de março de dois mil e vinte um, a
Prefeitura Municipal de São João Patos/MA, neste ato
denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, com sede na Avenida
Getúlio Vargas, 135 - Centro, inscrito no CNPJ (MF) sob o n®
06.089.668/0001-33, representado pela Sra. Géssyka Raflégia
Lima Sousa, Secretária Municipal de Assistência Social,
portadora do CPF n® 039.041.503-08, e de outro lado a firma
PAZ ETERNA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ
(MF) sob o n® 23.635.121/0001-05, estabelecida à Av. Euripedes
de Aguiar, n® 556, CEP.: 64.800-076, centro, Florano • PI,
doravante denominada simplesmente DETENTOR DA ARP,
neste ato representada pelo Sr. José Wilson de Carvalho
Carreiro, portador do(a) CPF 516.969.163-72, nos termos da Lei
n® 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de
julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face
da classificação da proposta apresentada no Pregão
Presencial para Registro de Preços n® SRP-08/2021,
RESOLVE registrar os preços para a futura e eventual

aquisição de urnas funerárias e serviços de translado, para
atender as famílias carentes do Município de São João dos
Patos/MA, para o exercício de 2021, tendo sido os referidos
preços oferecidos pela empresa cxya proposta foi classificada
em primeiro lugar no certame supracitado. CLÁUSULA
PRIMEIRA - DO OBJETO. 1.1. Registro de Preços para a
futura e eventual aquisição de urnas funerárias e serviços de
translado, para atender as famílias carentes do Município de
São João dos Patos/MA, para o exercício de 2021. 1.2. Os itens e
valores são os apresentados a seguir, com o respectivo detentor
do registro:
RAZAO SOCIALl PAZ liTERWA SERVIÇOS FONEHARJOS LTDA
CNPJi 23.638,121/0001.05

Endorocoi Av. Ettrtpadta d» AtiuUr. n» S56, CEP.i 64.800^)79. centro. Ploraao • PI.
SgEro»gUnloi_;gjé Wilson d«C«r»ftUio cúrdiro
SPFl 516.9S6.163.72

mWAS :SERVIÇOS FUNERÁRIOS• ITENS EXCLUSIVOS PARAME E EPP
PESCRICAO JUAKT. UNIDADt UNtT,
URNA TAMANHO NORMAL COTA DE 23% PARA

B EPP*Uraa, sdutto em madeire de pbo9. estUe
leitavada com vano ou vetãozíiibo dourado, chavelas
iOimetal dourado, acabamento exteno perollxado ou
ilnturadeautobrilbo,acabamento InteniocomfoiTO od
rNT, com babado e travossoiro aolto. Com aa dimocMSea
diteno do l,60eoi até l.dOcmde comprimentopor 043
3a Largura, com 23 cm de altura. Dlmeasão interaa:
130 cm do largura, com 22 em do altura. Produtos e
Serviços que acompanhamofunoraL correspondem
uoporação nonoal do ^leddo deixandopronto para
•^lérto,comedredompenooalixado. Sobreo falecido,
:astiçals conforma o credo religioso. Com mortalha
uascnirn^tHeralnina^wnf^m^oÜcRajS

URNAS

TEM

INFANTlLr Com O.SOcmate l,20st, de
comprimento, em madeirade pinos,com2 (duas)
:havotas e 02 (dois) suporto de cada Udo. Aeahamento
ixteraoi Com pintura de alto brilho. Acabamento
otemo: Em forro TNT, sem babado, com as dímensíes
ãxteno 0,20cm de altura, por 0.28ca. Largura.
^dutos e Sejviçosque acompanhamo funeral
:orrespoodom preparação oonsal do faleddo deixando
iroüto para velório.Sobra o falecido,castiçaiscouíome
>credo Religioso. Commcrtalha masculinaou feminina.
mQfonn^oliclu^
rranslado emvcícni^unêSlo^õdõri^ãvíõêníãdã^
ón rodado

PARA AMPLA PAWnCIPACAO

OESCRIÇAÕ
URNATAMANHONORMAL- Urna. adulto om
nadolra de plnoa, estilo satavada com vario ou
'erâozlnho dourado, chavetasem metaldourado,
ícabamento estornoperolisado onpinturadaanto
irilho,ícabamoBtoíatemo comforreemTNT, com
babadoe truToaselro solto.Com osdimensões externode
^.OOem std I.OOcm decomprimento por043 cm Largura
:om 23 cm de altura. Dimensão internai 039 cm de

targurn, com 23cm daaltura. Produtos eServiços que
icofflpeuhoffl ofunetaL correspondem preparação
aonnaldo falecido deixando prontoparnvelãrlo, com
adrndom personalizado. Sobre ofaleddo, castiçais
lonformo o crode religioso.Commortalbamasculinaou
emlnliinj_coaforae_sollrt

QUANT-

105,00

UNIUADt V. UNfT.

RS
34S,00

U 14.000,00

VALOR OLOBAL
|R$ 50.000^

Publicado por:LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE •
^^ódigo identificador: 9bll31152606fB286ca6efa3cle98f5dy

ATADE REGISTRO DE PREÇOS

I •

I I


