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FUNERÁRIA JOTA PAX 
ANDRESSA DA CONCEIÇÃO COSTA DE SOUSA - ME 

CNPJ: 26.737.347/0001-05 
RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 967 - PARAIBANO - MA 
CEP: 65.670.000 - TELEFONE: (20) 08409-705 

COTAÇÃO DE PREÇOS 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 
ATT. - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES 

    

  

  

  

ITEM DESCRIÇÃO UND. | QTD. | VLR.UNIT. VLR. TOTAL 
  

FUNERAL ADULTO 

Urna funerária: Uma Uma simples adulta (de 1,40m a 
1,90m), caixa e timpa em madeira meciça, 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 

urna poderá ser fornecida lacrada com ou sem visor, 
1 fornecimento 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, meias e 
gravata. 

Mortalha feminina: vestido, véu e meias. 
Velas: mínimo de 02 velas votivas. 
Veículo para Transporte: veículo especial preparado 
para serviços funerário para realizar o transporte dentro 
da zona urbana do município de São João dos Patos - MA, 
retirando o corpo do de cujas de onde se encontrar, 
procedendo todo o necessário até o sepultamento. 

UND. 60 R$ 1.475,00 R$: 88.500,00 

  

  
FUNERAL INFANTIL 
Urna funerária: Uma Urna simples infantil (de 0,50m a 
1,20m), 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 

2 04 (quatro) chavetas latonadas na cor dourada, 06 (seis) | UND. 10 R$:690,00 

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 aruficiais para ornamentação da 

urna. 
Preparo do corpo: Limpeza, aplicação de desodorização 

externa, colocação de roupa é véu. 

Mortalha masculina: calça, camisa manga longa, meias e 

gravata. 
Mortaiha feminina: vestido, véu e meias. Í j 

          R$: 6.900,00     
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FUNERÁRIA JOTA PAX 
ANDRESSA DA CONCEIÇÃO COSTA DE SOUSA - ME 
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RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 967 - PARAIBANO - MA 
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Velas: mínimo de 02 velas votivas. Veículo para 
Transporte: veículo especial preparado para serviços 
funerário para realizar o transporte dentro da zona urbana 
do município de São João dos Patos - MA, retirando o 
corpo do de cujas de onde se encontrar, procedendo todo o 
necessário até o sepultamento. 

  

  

Coroa de flores artificiais (tamanho médio) Unid. 30 R$: 345,00 R$: 10.350,00 
  

4 Translado, transporte rodoviário de cadáveres, acima do KM 50.000 R$: 4,40 R$: 220.000,00 

limite de 20 (vinte) quilômetros. 

      

  

    5 Tanatopraxia (Serviço de preparação de corpos em estado | Unid. 20 R$: 1.600,00 | R$: 32.000,00 
de óbito, com q utilização de produtos químicos 
especializados). 
  

VALOR TOTAL R$: 357.750,00         Trezentos e Cinquenta e Sete Mil, Setecentos e Cinquenta Reais, 
  

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

proposta, 

Atenciosamente, 

Paraibano (MA), 15 de Agosto de 2022. 

a) A = id) 

, Assinatura do Representante Légal 

  

 



FUNERÁRIA SÃO sesasmÃoL E : 

CNP): 13.272.616/0001-63 

TRAV.15 DENOVEMBRO, 22- PASSAGEM FRANCA- MA FONE: (99) 

3558-1224 /98420-0834 /98408-6580 

ORG: CLODOALDO S. FERNANDES 

COTAÇÃO DE PREÇOS 

À 
PREFEITURAMUNICIPALDESÃOJOÃO DOS PATOS- MA ATT. - 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES 

PTE. eram e seomsatr, 

FOLHA teº, 

Nº PROC. TIM 

  

    

  

ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD. 
VLR. 

UNIT. 
VLR. TOTAL 

  

FUNERAL ADULTO 
Urna funerária: Uma Urna simples adulta (de 1,40m a 

1,90m), 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 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, meias e gravata. 
Mortalha feminina: vestido, véu e meias. 
Velas: mínimo de 02 velas votivas. 
Veículo para Transporte:veículo especial preparado para 
serviços funerário para realizar o transporte dentro da zona 
urbana do município de São João dos Patos - MA, retirando 

o corpo do 

de cujas de onde se encontrar, procedendo todo o 
necessário até o sepultamento. 

UND. so 

R$ 

1.395,00 

R$: 

83.700,00 

  

  
FUNERAL INFANTIL 
Urna funerária: Uma Urna simples infantil (de 0,50m a 
1,20m), 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 urna poderá 
ser fornecida lacrada com ou sem visor, 
fornecimento de flores artificiais para     UND.   10   R$: 

670,00   R$: 

6.700,00 
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FUNERÁRIA SÃO SEBASTIÃO |- o 
tr Rubrica   

  CNPJ: 13.272.616/0001-63 

TRAV.15DENOVEMBRO, 22- PASSAGEM FRANCA- MA FONE: (99) 

3558-1224 /98420-0834 /98408-6580 

ORG: CLODOALDO S. FERNANDES 

  

ornamentação da urna. 

Preparo do corpo: Limpeza, aplicação de 

desodorização externa, 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. Veículo para 

Transporte:veículo especial preparado para serviços 

funerário para realizar o transporte dentro da zona urbana 

do município de São João dos Patos - MA, retirando o corpo 
do de cujas de onde se encontrar, procedendo todo o 

necessário 
até o sepultamento. 

  

  

          
  

R$: R$: 
3 Coroa de flores artificiais (tamanho médio) Unid. 30 330,00 9.900,00 

Translad doviário de cadá d oi a ranslado, transporte rodoviário de cadáveres, acima do 
4 limite de 20 (vinte) quilômetros. EM 50.000 4,15 207.500,00 

( á ã dod R$: R$: 
Tanatopraxia (Serviço de preparação de corpos em estado de , 

5 óbito, com a utilização de produtos químicos especializados). Unid. 20) 1.570,00 31.400,00 

R$: 

VALOR TOTAL 339.200,00 

Trezentos e Trinta 

e Nove Mil, 

Duzentos Reais       
  

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

Atenciosamente, 

Floriano (PI), 19 de Agosto de 2022. 

Melao do Mto Lomesalo Sénh, 
Assinatura do Representante Legal 
  

Funerária São Sebastião 

CNP): 13.272.616/0001-63 

Clodoaldo Silva Fernandes Júnior 

CPF: 094.264.433-63 

Administrador 

Página 2 de 2 

 



FUNERÁRIA 

PAZ ETERN 

  

   
-PASE /, 

    Confie em quem sabe o que faz 

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

COTAÇÃO DE PREÇO 

  

À 

5) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 
ATT. - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES 

Rubrica NT? 

  

ITEM DESCRIÇÃO UND. 
  

FUNERAL ADULTO 
Urna funerária: Uma Uma simples adulta (de 1.40m a 
1,90m), 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 véu. 
Mortalha masculina: calça, camisa manga longa, meias e 

gravata. 
Mortalha feminina: vestido. véu e meias. 
Velas: minimo de 02 velas votivas. 
Veículo para Transporte: veículo especial preparado para 
serviços funerário para realizar o transporte dentro da zona 
urbana do município de São João dos Patos - MA, retirando o 

corpo do de cujas de onde se encontrar, procedendo todo o 
necessário até o sepultamento. 

UND. 

+ 
VLR. UNIT. VLR. TOTAL 
  

R$ 1.325,00 | R$: 79.500,00 

Setenta e Nove Mil 

e Quinhentos Reais 

  
  

    
FUNERAL INFANTIL 
Urna funerária: Uma Uma simples infantil (de 0,50m a 
1.20m). 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 c 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 véu. 

Mortalha masculina: calça, camisa manga longa, meias e 

gravata. 
Mortalha feminina: vestido, véu e meias. 
Velas: mínimo de 2 velas votivas. Veículo para Transporte: 
veículo especial preparado para serviços funcrário para   

UND. 10 

    
R$:670,00 R$: 6.700,00 

Seis Mil é 

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

  

  

          
  

  

realizar o transporte dentro da zona urbana do município de 
São João dos Patos - MA, retirando o corpo do de cujas de 
onde se encontrar, procedendo todo o necessário até o 

sepultamento. 

Coroa de flores artificiais (tamanho médio) Unid. 30 R$: 325,00 R$: 9.750,00 

Nove Mil, 

Setecentos e 

Cinquenta Reais 

Translado, transporte rodoviário de cadáveres, acima do limite | KM 50.000 R$: 3,85 R$:192.500,00 
de 20 (vinte) quilômetros. Cento e Noventa é 

Dois Mil, 

Quinhentos Reais 

Tanatopraxia (Serviço de preparação de corpos em estado de | Unid. 20 R$: 1500,00 | R$: 30.000,00 
Óbito, com a utilização de produtos químicos especializados). Trinta Mil Reais 

R$:318.450,00 

VALOR TOTAL Trezentos e 

Dezoito Mil, 

Quatrocentos e 

Cinquenta Reais   
  

  
  

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

Atenciosamente, 

Floriano (PI), 11 de Agosto de 2022. ,    

     Assifiatura do Representante Legal 

Nome: Iracema Moreira de Olíveira 
RG nº 035189852008-3 SSP-MA 

  

CARIMBO DE CNPI DA EMPRESA 

[23.635.121/0001.05] 
Av: ponto de ei Edaios a 
p CEP: 64 800-000 Fioriano-P| —       
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AV. EURÍPEDES DE AGUIAR, 556 - CENTRO - FLORIANO - PI 
FONES: (89) 3522-1847 

 




