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ESTADO DE SERGIPE

uumrcÍpro DE ARErA BRANcA
FUNDo MUNrcrpAL oe assrsrÊtcrA socrAL

ATA DE REGISTRO DE PREçOS NO O1l2019

O FUNDO MUNICIpAL Of ASSfSfÊnCIA SOCIAL DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no

CNpl sob o n" 14.787.77010001-53, localizado à Praça Francisco Montciro, no 4433, Centro,
{joravante ricnominado CONTRATANTE, neste ato representado por sua (lestora, a Sr. IRANI
Í]^TISTÁ SANTOS, brasileira, casada, servidora, portadora do RG no 609.699 SSP/SE c do
i:F r o 40,, i./li.5O5 6-1, resi(ienLo c domiciliada c'm Areia Branca/SE, considerando o

ri. ;.11c,1o (lr, PREGÃO PRESENCIAL No O3l2019 SRP, para REGISTRO DE^PREçOS, e a
:,U,r respectiva honrologação, REsoLvE registrar os prcços da empresa RoSaNGELA DOS

SANTOS rUrufnÁnra MICROEMPRESA, inscrita no CNPJ sob o n" 10.537..\24/OO0].-17,
estabelecida na Rua lYanoel Garangau, no 352, Centro, ltabaiana, SE, Ílcste ato represcntada
pelo sr. :osÉ a1setuo DA srLvA DoRTAs, portador do R.G. no 1.180.062 SSP/sE e do

ClrF n" 654.2O2.505-78. Atendendo as condições previstas no instrurÍlento con,rocatório c as

constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantcs das

\v, l..L.is n" L0.570/02, n" 8.666/93 e alterações, e Decretos n" 864/2017 e no 0212009, e orrr

.c nforrnrclarle c:orn as disposições a seguir.

01 . DO OBIETO
tação de erÍrpresa
ndo IYunici6rai de
antcs do E-.drtal do

pregão Presencial no 03/2019 sRP e seus anexos, e propostas de preços apresentedas, dc

acordo com o art. 55, xl da Lei n' 8.666/93, passando tais docunrcntos a [a'/,':r parte

inte.lrante do prcsente instrumento para todos os fins de direito.

LO_ REGIITIE DE EXECUCAO
..pli r"r,', cxecutaalo mediante a Í'orma de execução indireta, sob o rggime dc empreitada
prr:ço unilário, nos termos da Lei no 8.666/93.

O:J. DO P RECO E DAS CO DICOES DE PAG M ENTO

O:; sorviÇos serão executados pelos preços registrados constantes do Ancxo I d csta Ata

A presentc Atâ tem por objeto o registro de preços para futura contra
prLrstadora dc scrviços fúnebres para atender às necessidades do Fu

^ssistência 
Social deste lYunicípio, de acordo com as especificações const

§1o - Os pagamentos serão efetuados em ate 30 (trinta) dias após a cxecução dos s(]rviços,

após atestação do responsável pelo recebimento;
s20 - para fazer jus ao pagamento, a futura prestadora deverá apresertlar, nota fiscal, corrl o
ic:;pectivo tcrmo de recebimento, atestado pelo setor competente do Fundo iYtrnicipal de

i\,,,;stônCia Sr(:ial, prova de regularidade para COm aS Fazendas Federal, Estadtral t'I\lUniCiqal.
r,: l r1óe:; rit: ;1i:qularrriade de quitação junto ao INSS, FGTS e CNDT atualizadas;

§3o - l,lcítltürn pagamenl-o será efetuado ao Adjudicatário enquanto houver pendência de

liqurdação d0 obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;

§4o - Não havcrá, sob hipótcsc alguma, pagamento antecipado;
§S" - t'to caso de atraso de pagarnento, será utilizado, para atualizaçilo do valor menclott.rrio

i) caput dcsta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE;

§60 - Nestes prcços cstão incluítias todas as despesas que, direta ou in(l lrcta mclnte, rJecorrarrl

.,r r:xccLtr;ão ilo objeto, inclr-r-sl,re custos cont pcssoal, encargos :,.ci;lis, l',lb;lllll.itãs e

r ,,,.,rirli.rrr i,t, Lr.:, ircjntinistritÇà0, LiinUtOS, emOlLlÍnenIOS tl COntribuiçõeS dt' qUalqui:r Íli][t]r('Zal.

0 DO REfrJ t]STÊ DE PRECOS
Não haverá reajuste de preços durante o periodo de vig
Os preÇos registrados poderão ser revistos em decorrência

ência da a ta.
de eventu.ll redu,,t:t-,

pri.rticados no rnercado ou cancelados por Fato que eleve o custo dos itcr:; registí
ao órqão gerenciador promover as negociações junto aos adjudicat.irio
disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei ilo 8

rc(,1,r.
endo
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§1o - euando o prcço registrado tornar-se superior ao preço praticado Íro mercado por motivo
iLtpcrvenrentc, o órgão gerenciador convocará os adjudicatários para roÍlegociarr:m a rcdução
ílo:i preços aos valores praticados pelo mercado;

E 2(, , (.) .rillL[ti:.rt;rrio oblga-se a r(]passar ao Fundo Municipal de Assistência Social lodos os

,,,,,,;r,' ,: \ ' ( 1 Í I i , I ( 
I r I I I : ; , OIcrLados do rrlcrcado, sernpre que esses [orem n-]ills vantaJosos clo que

,)s vigcntos;
g3o I quando o preço de mercado [ornar-se superior aos preços registr.rdos e o adjtrdicatário
Ãão puOe. cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

s4o - Liberar o adjudicatário do compromisso assumido, caso a comunicação oc:orra antes da

ãssinatura do termo de contrato, e sem aplicação da penalidade se confirmadil a veracidade

dos motivos e comprovantes apresentados;
§50 - Convocar os demais adjudicatários para assegurar igual oportunidarle de nt:(lociação;

§oo - não havendo êxito naÀ negociações, o órgão gerenciador deverá procedt:r à revoqação

,.ta ata dc registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mars

,/. r il till os(.r ;

glo --E veriarlo efetuar acréscimos nos valores fixados pela ata de registro de prcços, inclusive

t-, ircréscimo de que trata a alinea "cJ" do inciso II do art. 65 da Lei no 8 666, de 1993

05. DA VIGÊNCIA
A vigência da presente Ata de Registro de Preços ó de l2 (doze ) mesr::;, contados da data de

;. .;i:r,",çris, ,rtrlcto clesta aÍlp, deverão scr prestados a partir do local (l(tfinido p('la instituiçào,
rl(]vondo estar rlrsponíveis, em no rnáximo 02 (duas) horas após a atest.rção do. peCido, e que:

a partir dessc ponto serão contabilizados os quilômetros íinais do traÍlslado ÍLrtrcbre, ern rlo

rnJximo, 70 Krn; os serviços serão recebidos por servidor designaclo para tal finalid-adç'

mediante solicitação formal à nas quantidades indicadas, em horário de cxpedientc no ór9ão

§1o - Os serviços, quando solicitados, serão executados durante o prazo de vi9ência

;stabelecido, fináo este, as partes não poderão exigir uma da outra o exilurimcnto dos

quantitativos previstos no instrumento convocatório, considerando-se p(lrÍeitam(lnte rcalizado

r) obj eto contratual.
fi 20 - o Í.unrio tvlunicipal de Assistôncia social não se obriga a exaurir os serviços registrados
I .;r:r Ara {1,. itolli:itro do preÇos, nem mesmo das quantidades indicadas nas planilhas,

lruriorrdo pru,,,uu"i a solicitaçãó em unidades de acordo com suas necessidades, podendo

ainda realizar licitação específica para contratação de um ou mais itens, hipótes(' cm que' ern

igLraldadeS de condições e preços, o beneficiário do registro terá preíorência, IroS terílos dÔ

^ 
1. 15, § 40 cra l0i i1.666/93.

sua assina tu ra

lotação suficicntc, obedecendo à classificação pertinente

08. DA R ESPONSABI IDADE DAS PARTES

07. DA DOTA cÃo ORÇAM NTARIA
A:; despcsas oriunrlas com o pagamento do referido objeto
icr.uTsos orçaÍrcntários consignados no Orçamento Progra

desta ARí' correrilo à conta dos
ma de 2O l9 dest,. Í'undo, coín

ência desta Ata, compromc'rc se 3:
Social para proceder ao ro(-"binionlo dos

I crÍno

O Fundo Municipal de Assistência Social, durante a vi9
. Designar servidor do Fundo lYunicipal de Assistência
scrvrços;
. Re;ôitar os serviços que não atendam aos requisitos constantes no item 6 do

Roferência;
. r íotuar os pir(.lamenlos devidos observadas as condições estabelecidas ncsta Ai.lr;

. i,{orrovcr ;rrrrpla pcsquisa de rnercado, de forma a cornprovar qu(: os preçi)1; o1;

i)r,rrnaneccÍTr ca)rnp3tívcis com os praticados no mercado.
i.) Jaljudrcatárir), durantc a vigência dcsta Ata, comprometc-se a

t5 tra
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. ilairter. r1r-. rirnti: t,-:tla a viqôncia da Ata de Registro de Preços, as exigôncias iic habilitação
i,,r.orrdiçôc:; i1i:terrninaclats no proce<Jimento da licitação que dará origern à mcsrna, sob pena

:lu sua rescisão e aplrcação das penalidades ora previstas;
. l:xecutar os scrviços conforme especificação e preço registrados e na forma prcvista;
. Substituir às suasexpensas, qualquer material entregue em desacordo com a:; especificações

exigidas e padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier a apresentar problema

quanto ao seu uso dentro do período de garantia;
. Alocar todos os recursos necessários para se obter uma perfeita execução, de forma plena e

satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Fundo Municipal ile Assistência

Social;
* i{csponsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes dos serviços,

:,:lL.rsivÉt as rir.l natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer ao Fundo Municipal

iit: Assistência Social comprovante de quitação com os órgãos competentes;

" Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, dccorrentes de

taltas por ela cometidas durante a execução dos serviços;
. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Fundo Municipal cte Assistência

Social e/ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços, não

cxcluindo ou rc'duzindo essa responsabilidade a fiscalizaÇão ou o acomparthamt:nto pélo Í'undo

Nlunicipal rle Assistôncia Social;
. 1,..:r;J:onsitirilizar-sc pela obtenção cJe Alvarás, Licenças ou quaisqut:r oulros 'Ierntos.rie

i,.;torizaçãc) rlrru se í;tçam necessários à execução dos serviços;
,l.lão transí'erir a oulrent, no todo ou em poitu, o obleto firmado com o Fundo Municipal dc

Assistência Social, sem prévia e expressa anuência.
. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como,a

[usão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Fundo Municipal cle

Assistência Social.

09. DAS PENALIDADES E MULTAS
',-,..t.*o inlLrsti[icado nos serviços, pela inexecução total ou parciai do objeto. pactuarlÔ,

rrírirrnc o i-.]!;(). r; [:unclo Municipal de Assistência Social poderá aplicar ao Adjudicatário i:s

'.,1jr..1 ÍrLo:, r,.r Ír(,a)cS, previstas no art. 87 da Lei no 8.666/93, garantida a prévia deíesa, sem

1;rr:..1uízo rlc: pr;r<.la da gararltia prestada:
I - adverlôncia;
II - rnulta rje 0,5%r (zcro vÍrgula cinco por cento) por dia, até o máxirno de 10(/o (dez por

((rrlto) sobre 9 valor Ools) serviço(s;), ern decorrência de atraso injustillcaldo na cxecrlção dos

:;c rv iç<ts;

III - multa di: 10vrr (dez por cento) sobre o valor total dos serviços, r'ro caso dt-' inexecução

total ou parcial dos mesrnos;
IV - suspensão ternporária de participar em llcitação e impedimento cle coni.ratar corrl a

Arjrnrnistração clo l-undo Municipal de Assistência social, pelo prazo de atco2 (c1oit;) anos;

V - cleclaração 11e rnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Púbi;<:a'

10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS .. 
. ,.,

O registro do adjudicatário será cancelado quando: - - ' I

I - O adjudicatário descumprir as condições da Ata de Registro de Preço:',

II - o aoluoicatário não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no ptaT'o

estabelecido pela administração, sem justificativa aceitável; ,

III - o adjudicatário não aceitar reduzir o seu preço, na hipótese di-'ste se tornar guperior

aqueles praticados no mercado;
IV - O ad judir atário soÍ'rer quaisquer das sanções p

Parágraío único
rlt:st.: cláusula ser
c a ampla deÍ'csa.

o cancelantcrrto cJe regi:;tros nas hipoteses previstíls rros ir'

revistas na cláusula,:n[erior, f';lfágraf'

r tc)

;IIE
n trad i.r ÍormalizarJo por despacho do or9ão gerenciador, asst-'tLtlradc'r

@



@clsrr
ES ADO DE SERGIÍ}E

mururcÍpto DE ARErA BRANCA
FUNDo MUNrcrpAL DE AssrsrÊrucra socrAL

rr. oo acouparunlmrruro e oa rlscattzacÃo
frfu forr11a do que OiipOe o artigo 67 da Lei no 8.666/93, fica designada a Sr'a Maria Natalia dos

Santos, para acompanhar e fiscalizar execução da presente Ata de Registro de Preços.

§1o - A fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a con[ormidade da execução

clos serviços com as normas especificadas, se os procedimentos são adt:quados para garantir a

clualidade desejada.
§2o - A açiià cia fiscalização não exonera o Adjudicatário de s;uas resportsabilidades
.rtr'atuai:;.

12. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
O ,úJeto d" futura ."rtr"t"çã" ierá recebido de acordo com o disposto arL.73, l, a e b da Lei

n" 8.666/93.

13. DO FORO

V As partes corúratantes elegem o Foro do Distrito de Areia Branca, Es;[ado de Scrgipcr corno

urrico competcnte para dilimir as questões que porventura surgire-'r'rr acerc;) do prescn[e

rrl:;Irumenlo, (-oín rcnúncia expressa por qualquer outro'

E, por estarent assim, justas e acordadas, as partes assinam este instrumento, a [int dc que

produza seus cfeitos legais.

Areia Branca/SE, 17 de maio de 20t9'

J^^.
FUNDO Mhffi#A.#3",Ê

Contrata nte
NCIA SOCIAL

IRANI BATISTA S
do

DOS NTOS
Forne r regisIrarlo

JOSÉ ANSELM DA SILVA DORTAS
Representante legal

ER N

tl
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ANEXO
REGTSTRO DE PREçOS

Ére.stação de Serviços de Translado Fúnebre com

inclusão de Urna Funerárra com visor, tamanho
ADULTO, confeccionada em madeira de pinus com

l8mm de espessura; forro interior em tecido TNT;

acabamento em verniz de alto brilho, tampa com
04 chavetas; com 06 alças articuladas tipo
parreira; dimensões: largura, parte inferior ombro
5Bcm, largura parte sttperior ombro 64cm,

[)o[)Licrl rttoclt:lo: scxlav;tdo, incluindo carro
ftrncL:r-i: par,.t Iranslado rJo local do obito/lML -t

vcl<irio/ccrrtit-ório na rcgião ccntral ou povoado

destc Vlunicipio, com quilometragem de ató 70

KM, ornamentação com llores naturais ou

artificiais, tenda 5x5m em perfeitas condições de

uso, crnquenta cadeiras plásticas em perfeitas
concl iÇões cle uso, be bedou ro e létrico
(natural/gelado) t água mineral em vasilhame de

20 liLros; lacrado, kit garrafas térmicas de 1,8

liIros, scnrio duas devidarnenLe preenchidas com

chá (erva doce e camomila) e duas devidamente
preenchidas com café (preto e com leite), vinte
sachês com açúcar, vinte sachês com adoçante,
quatro pacotes com biscoitos de 4009 cada, sendo
dois tipo cream cracker e dois tipo Maria, dois
pacotes de copo descartável, sendo um de 200m1

c o outro dc 50m1, veste masculina ou feminina
(corr[orrne ;t nec-essidade) e .1o9o de çgsJiçal

ritr.iL l,i:r,, !li.' l.irrl.l ituttclriiria corll visor, na cor
l:rarir,ir, Irtrnarti'to AD!]LlO, c<-rrtÍeccionada erTl

rrra<Jeira rle pinus com 18rnm de espessura; íorro
interior cm tecirJo TNT; acabamento em verniz de

alto brilho, Lampa com 04 chavetas; com 06 alças

articuladas tipo parreira; dimensões: largura,
parte inÍerior ombro 5Bcm, largura parte superior
ombro 64ctt, comprimento 1,96m, altura 22cm;
padrão popular; m--o-Qg!o: seIla-Yqg-g, i!c!u!1d9

UN 45 1 740,O0 78.300,00
1

tlrc:;Iac;ir,' t1t: Scrviços de 'l'r-anslado Fúnebre com 
]

2 5 2.900,0(l i 4 .500,0.UN

,@

lrl clocurnento c parte integrante da Ata de Reg istro de Preços no 01/2019, cclebrada entre

Ltrrrjo I,'1 urrt.i1.r.rl de Assistência Social de Areia Branca, e a empresa cujos preÇos estão a

-.;,-; r r rt:9 i:;t r (l il o:;/ o P1çgr_1ç1al n" O3l)O19 SRP

EMPRESA: ROEMPRESÂ

CN PJ: E/FAX: 99977-s277

MAIL:

do Prcgã
FUNER.A

END.: CEN

ÍTEPRESENTANTE DA SILVA DORTAS
LEGALI

DESCRIÇÃO

G ELADORTAS@YATI ()Ü. CO M. B R

UNID QTD.
L v. urutr. v. -to"lAl

(B$) (R:i;)

No 352,
IITABAIANA, SE
I

IJOSE ANSELMO
l
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i carro [úncbre para translado do local do obito/IML
I I volorio/cemitério na região central ou povoado
rlcstc i'lurricípio, com quilometragem de até 70

iKtl, urnarnenlação com ílores naturais ou
j artiíiciais, tenda 5x5m em perÍeitas condições de
uso, cinquenta cadeiras plósticas em perfeitas
condiçõcs de uso, bebedouro elé[rico
(natural/gelado) -r água mineral em vasilhame de
20 litros lacrado, kit garrafas térmicas de 1,8
litros, sendo cluas devidamente preenchidas com
chá (erva doce e camomila) e duas devidamente
preenclrirJas corn café (preto e com leite), vinte
sachês r-orn açticar, vinte sachês com adoçante,
quatro pacotes com biscoitos de 4009 cada, sendo
dois tipo cream cracker e dois tipo Maria, dois
pacotes de copo descartável, sendo um de 200m1

e o oulro cle 50m1, veste masculina ou Íeminina
con[orrnc a necessidade 9 jogo, q9_çASl!ç11_

f;il'íáã;-rínàoiã êoi"Prestação de Serviços de
inclusão de Urna Funerária com visor, tamanho
ADtiLTO Otlt SO (GG), conlcccionada em madeira
ric piru:, r rtrn ISrnm cJe espLrssura; forro interior
eír Ii'i.ii jr.; INT; ,rcabatttr:rtLo ern verniz de alto
l.rllirl.l. r. 11rnpa corÍt 04 clli:vt:t"a.';; com 06 alças
art.ic.ul;iclas tipo parreira; dimensões: largura,
partc in[erior a partir do abdômem 64, largura
parte superior ombro 12t3cm, comprimento
2,l}m, altura 22 a 65cm; padrão popular;
modelo: sextavado. Com capacidade de 100 a

l2O Kg, incluindo carro fúnebre para translado do

local do obito/lML + velório/cemitério na região
central ou povoado deste Município, com
quilornctragem de até 70 KM, ornamentação com
florcs naturais ou artificiais, tenda 5x5m em
perÍeitas condições de uso, cinquenta cadeiras
plásticas cm perfeitas condições de usof

bebedouro elétrico (natural/gelado) + á9ua
mineral em vasilhame de 20 litros lacrado, kit
garrafas térmicas de 1,8 litros, sendo duas
devidarncnte preenchidas com chá (erva doce e

cirrrrorrrll) i: duas cJevidamcrlte preenchidas com

40J 0,00 17.000,003 UN 5

(..:lí(r i1;rt'f ir t' r,orn leite), v'inte sachês corn açúcar, 1

,r iil,, ...:i.lr(,:: (.oil1 arJot,arll-c, quatro pacotcs conl
btsr:oito:; rlc 40Og cada, sendo dols tipo cream
cracker c dois tipo Maria, dois pacotes de copo
descartável, sendo um de 200m1 e o outro de

50rnl, veste masculina ou íeminina (conforme a

idadc) e .logo Qe çaq!!çalnecess
Pre stação de Serviços de Translado Fúnebre com
inclusão de Urna Funerária com visor, tamanho
ADULTO SUPER OBESO (EXG), confeccionada em
n'racloir,r rle pinus com 18mrn de espessura; forro

0

intr-.rior- t'rn tecido T_N-T.

4

acabamen[o em verniz de

UN 5 5.300,0i.r

@
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;lllo l.ririiro, larnpa com 04 chavetas; com 06 alças
artic-ul,rrJas tipo parreira; dirnensões: largura,
partc inícrior a partir do abdômem 64, largura
parle superior ombro 165cm, comprimento
2,10m, altura 22 a 65cm; padrão popular;
modelo: sextavado, Com capacidade de l2O a

150 Kg, incluindo carro fúnebre para translado do

local do obito/lML + velorio/cemitério na região
central ou povoado deste Município, com
quilomelragem de até 70 KM, ornamentação com
Ílores na[urais ou artificiais, tenda 5x5m em
perfeitas condições de uso, cinquenta cadeiras
plásticas em perfeitas condições de uso,

bebetlouro elétrico (natural/gelado) + água
mineral ern vasilhame de 20 litros lacrado, kit
garrafas termicas de 1,8 litros, sendo duas
devidarnente preenchidas com chá (erva doce e

carnomila) e duas devidamente preenchidas com
c,rÍri í;;iitl{; Í: t;orn leile), vintr: sar:hês com açúcar,
virri,t ,,ii lr(1.; r.itri.r arloç;ritit:, tiu;itro pacote:; corn
i.r1,,i.,.-,rlr, ltr: .i00g cada, st:ndo dois tipo cream
crar.kcr c rJois tipo Maria, dois pacotes de copo

dcscartável, sr:ndo um de 200m1 e o outro de

50m1, vesle mascultna ou Íerninina (conforme a

necessidade C o de casti)

Prestação <Je Serviços de Translado Fun ebre com
inclusão de Urna Funerária com visor, tamanho 

l

INFANTIT-, confeccionada em madeira de pinus
corn lBmm de espessura; forro interior em tecido
-IN'l-; a«-abarncrrLo em verniz de alto brilho, tampa
r-orn 0.i chavetas; com 06 alças articuladas tipo
parrcira; tJiniensões: largura, parte inferior ombro
43crn, largura par[e superior ombro 46cm,
compri mento 1,00m, altura 20cm, padrão:
popular; modelo sextavado, incluindo carro
funebre para translado do local do óbito/lML +
vclorio/r:erniterio na região central ou povoado
rlr.r;l.e f,l Luiir.ipitt, r.orn quil«lmelragem de até 70

Kii. ,'|l,tntt:rtLação cotrl Í'lores naturais ou

.rrt ilrr.i;'.r:;, tr:rttjat 5x5rn ern perÍeitas condições de

uso, i-rrquenLa cadeiras plás[icas em perfeitas
condições de Llso, bebedouro eletrico
(natural/gelado) + água mineral em vasilhame de

20 litros lacrado, kit garrafas térmicas de 1,8

litros, sendo duas devidamente preenchidas com

chá (erva doce e camomila) e duas devidamente
preenchidas com café (preto e com leite), vinte
:;ar.lrô:; <:orn açúcar, vinte sachês com adoçante,
(lir.rlÍ.r lr.tr,utc:s; c-orn biscoitos de 4009 cada, sendo
rloi:, l.,i) ) (-f-i)ilÍTr cracker e <jois tipo Maria, dois

i paco[cs <.1c copo descartável, sendo um de 200m1

]e o oulro de 50m1, vestc masculina ou feminina
i (conÍ'orrne a necessidaQe) e logo d9-ças;!iç.l

TJN 15 1.260,00 i 18.900,00
I

-)
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Prestaç;io de Serviços de -franslado Fúnebre com
inclusão de Urna Funerária com visor, tamanho
INFANI'tL, coníeccionada em madeira de pinus

com 18mm de espessura; forro interior em tecido
TNT; acabarnento em verniz de alto brilho, tampa
corn 04 chavetas; com 06 alças articuladas tipo
parreira; dirnensões: largura, parte inferior ombro
43{-rn, largura parte superior ombro 46cm,
comprirnento 1,20m, altura 20cm, padrão:
popular; rnodelo sextavado, incluindo carro
Í'únebre para [ranslado do local do óbito/IML +
velório/cernitério na região central ou povoado
deste Município, com quilometragem de até 70

KM, ornarnentação com ílores naturais ou

artiliciai:;, tctnda 5x5m ern pcrfeitas condições de
,.r,'r . rt|.t('rt l('l carleira:; 2l;iS;tiC.as em ;:crfeitas
( i r:rii1., rr: ,l(r uSO, btlbe:dOUrO Clélf iCO

(riíitur.:i7'qt:lacio) i água rrttttcral em vasilhanre de

20 liLros lacrado, kit garra[as térmicas de 1,8

lilros, scnrjo duas devidarncnte preenchidas com

chá (erva doce e camomila) e duas devidamente
preencl'ridas com café (preto e com leite), vinte
sachês com açúcar, vinte sachês com adoçante,
quatro pacotes com biscoitos de 4009 cada, sendo
dois tipo cream cracker e dois tipo Maria, dois
pa(-ole; <1c copo descartável, sendo um de 200m1

c (r i.)rrlrt; 11r: li0ml, vesle masculina ou feminina

i,. r;i'i Ír irrc .r neccsstdadc) e jogg- de casti
Presl-ação tJe Serviços de Translado Fúnebre com
inclusão de Urna Funerária com visor, tamanho
INFANTIL, confcccionada em rnadeira de pinus

corn 18mm de espessura; forro interior em tecido
TNT; acabamento em verniz de alto brilho, tarnpa
corn 04 chavetas; com 06 alças articuladas tipo
parrc.ira; dirncnsõcs: largura, parte iníerior ombro
43crn, larqura parte superior ombro 46cm,

lcomprinrcn[o 1,40m A 1,50m, altura 20cm,
padrâo: populatr; modelo sextavado, incluindo
carro funebre para translado do local do óbito/IML
+ velorio/cemitério na região central ou povoado

deste Município, com quilometragem de até 70
KM, ornamentação com flores naturais ou

artificiais, tenda 5x5m em perfeitas condições de

uso, r:inquenta cadeiras plásticas em perfeitas
r.r,.nrl ir;t.',c:: rlc uso, bebedouro elétrico
(rralr:r;rl7't1t:l;ic1o) I água mineral em vasilhame de

20 lrtro:i lclcraclo, kit garral'as térmicas de 1,8

i l,tros, :;errrio cluas devidarncnte preenchidas com

lchá (crva <Joce e camomila) e duas devidamente
I preenchrciasj corn cafe (preto e com leite), vinte

tsachô:; corn açucar, vinte sactrês com adoçantc,

] quatro pacotes com biscoitos de 4009 cada, sendo

lOqiq tipo cre-am c-racker e do-!-s-lipo Mq]-!q, Qqq

UN

7 UN

10 1.440,00 1,1.400,00

10 16.700,001.670,00
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pacotes de copo descartável, scndo um de 200m1

e o outro de 50m1. veste masculina ou feminina
(conÍorrne a necessidacle) e iogo de qastiçal

/@


