ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES
EXTRATO - TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PP. 007/2018 – CPL/SEMAD
ADJUDICAR E HOMOLOGAR a decisão do Pregoeiro Substituto ELIEL
DUARTE DOS SANTOS, referente ao Pregão Presencial n° 007/2018 para
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS,
COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS PARA (ADULTOS E
CRIANÇAS) COM REMOÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSLADO, PARA
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALSEMAS, conforme descrito no Termo de Referência anexo ao presente
edital, Processo Administrativo nº 877/2018.
QUANTIDADE E VALOR PREVISTO:
VR.
VR.
IT. QTD
DESCRIÇÃO
UNIT.
TOTAL
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
01 100 necessário, emissão de certidão de 1.933,33 193.333,00
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
02 100 vigente, no total de até 150km,
906,67
90.667,00
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
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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.
Total (duzentos e oitenta e quatro mil reais) 284.000,00
Ficam convocadas as proponentes, para assinatura do instrumento
de contrato ou documento equivalente, nos termos do art. 64 da Lei de
Licitações e Contratos Administrativos.
Publique-se.
Ferreira Gomes - AP, 24 de setembro de 2018
JOÃO ÁLVARO ROCHA RODRIGUES
Prefeito de Ferreira Gomes
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