ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº 013/2018
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 007/2018 – CPL/PMFG
PROCESSO Nº 887/2018-SEMAS/PMFG
Ata de registro de preço para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS,
COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS PARA (ADULTOS E
CRIANÇAS) COM REMOÇÃO DENTRO DO MUNICÍPIO, E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO POR QUILÔMETROS
CORRIDOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Aos 24 dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, A
PREFEITURA DE FERREIRA GOMES, com sede na Rua Duque de Caxias,
S/nº, Bairro Centro, CEP: 68.915-000, Ferreira Gomes-AP, CNPJ nº
23.066.814/0001-24, neste ato representada por seu Prefeito, JOÃO
ALVARO ROCHA RODRIGUES, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas
do Ministério da Fazendo sob o nº 226 407 032 34, no uso de suas
atribuições legais, resolve, nos termos da Constituição Federal, artigo 37,
inciso XXI, e § 1º, Lei nº 10.520, de 17.07.2002, Decreto nº 5.450/2005,
Decreto Federal nº 8.538/16, Lei Complementar nº 123/2006, e
subsidiariamente, no que couber a Lei 8.666/93, e alterações posteriores
pelo disposto no Edital e seus respectivos Anexos, e nas demais normas
aplicáveis ao objeto do certame, em face da licitação na modalidade pregão,
forma presencial – SRP, registrar os preços das empresas segundo as
seguintes cláusulas e condições:
EMPRESA: R. VASCONCELOS SILVA - ME - CNPJ Nº 09.398.212/0001-43
ENDEREÇO: AV. MENDONÇA FURTADO, 2447, SANTA RITA,
MACAPÁ/AP, CEP Nº 68.901-254
RESPONSÁVEL: ELIANE DA SILVA E SILVA, CPF Nº 917.327.272-87,
CONTATO 096 3242-9797.
DO OBJETO:
1. PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, visando a
CONTRATAÇÃO, COM REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS PARA
(ADULTOS E CRIANÇAS) COM REMOÇÃO DENTRO DO MUNICÍPIO, E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO, PARA ATENDER A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, nos termos do art.
15, II, da Lei nº 8.666/93.
DA VALIDADE E DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS:
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze)
meses, sem alteração dos quantitativos originalmente registrados, conforme
necessidade da Administração.
2.2. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e
irreajustáveis, exceto
nas
hipóteses decorrentes e devidamente
comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art.
65 da Lei n. º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
2.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do
inciso II do art.65 da Lei n. º 8.666/93, a Administração, se julgar
conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo
licitatório.
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2.4. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas
condições do registro, e definido o novo preço máximo a ser pago pela
Administração, o Proponente registrado será convocado pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES para a devida alteração do valor
registrado em Ata.
2.5. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a
PREFEITURA MUNICIPAL FERREIRA GOMES não será obrigada a firmar
as contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de
licitação específica para o serviço pretendido, sendo assegurado ao
beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de
condições.
Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Assistência Social SEMAS/PMFG.
ANEXO – EMPRESA VENCEDORA E ITENS
IT.

QTD

01

100

02

100

DESCRIÇÃO
Serviços funerários completos com
fornecimento
de
urnas
e
paramentação
(preparação
do
corpo) para até 24 horas, translado
do
cadáver
e
01
(um)
acompanhante, por via terrestre,
com veículo devidamente equipado
conforme exigências da legislação
vigente, no total de até 150km,
distantes da sede deste Município
de Ferreira Gomes/AP, velório e
sepultamento, auxilio para a família
para liberação do corpo em
hospitais, IML, ou onde se fizer
necessário, emissão de certidão de
óbito, com fornecimento de uma
urna funerária, intermediária de
madeira
e
Duratex,
modelo
sextavado, varão 06 (seis) alças
duras, quatro chavetas de ferro
dourado/prateado,
acabamento
interno TNT branco, com babado,
forrada,
pintada,
acabamento
externo em alto brilho, véu e
travesseiro fixo, material necessário,
roupas,
TAMANHO
ADULTO:
medidas conforme a necessidade,
para com suporte para urna.
Serviços funerários completos com
fornecimento
de
urnas
e
paramentação
(preparação
do
corpo) para até 24 horas, translado
do
cadáver
e
01
(um)
acompanhante, por via terrestre,
com veículo devidamente equipado
conforme exigências da legislação
vigente, no total de até 150km,
distantes da sede deste Município
de Ferreira Gomes/AP, velório e
sepultamento, auxilio para a família

VR.
UNIT.

VR.
TOTAL

1.933,33

193.333,00

906,67

90.667,00
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para liberação do corpo em
hospitais, IML, ou onde se fizer
necessário, emissão de certidão de
óbito, com fornecimento de uma
urna funerária, intermediária de
madeira
e
Duratex,
modelo
sextavado, varão 06 (seis) alças
duras, quatro chavetas de ferro
dourado/prateado,
acabamento
interno TNT branco, com babado,
forrada,
pintada,
acabamento
externo em alto brilho, véu e
travesseiro fixo, material necessário,
roupas,
TAMANHO
INFANTIL:
medidas conforme a necessidade,
para com suporte para urna.

JOÃO ÁLVARO ROCHA RODRIGUES
PREFEITO DE FERREIRA GOMES
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