
 
 

 
 
 

EXTRATO DA ATA DE RESGISTO DE PREÇO 
Nº 001/17-CEL/PMA 

 
PROCESSO: 05012017/01 
PREGÃO PRESENCIAL – SRP - Nº 001/2017 – 
CEL/PMA 
VALIDADE: 12 (doze) meses 
 
REGISTRO DE PREÇOS de serviços funerários e 
translado de acordo com as especificações definidas no 
Termo de Referência do Edital de Pregão Presencial – 
SRP - nº 001/2017, que passa a fazer parte desta Ata. 
 
EMPRESA ADJUDICADA: J C DE PAULA 
EMPREEMDIMENTOS LTDA-ME 
CNPJ: 12.575.906/0001-13 
ENDEREÇO: Rod. AP 020, nº 441-KM 9, Lagoa Azul, 
CEP: 68909-899, Macapá-AP 
 

ADULTO 

ESPECIFICAÇÃO QUANT. 
ESTIMAD

A 

VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

1.1 Urna Mortuária: urna 
em madeira, medindo entre 
1,70cm e 1,90cm de 
comprimento, sextavada 
sem visor, seis alças duras, 
três chavetas de alumínio, 
forrada em TNT, inclusive a 
tampa, com babado, 
travesseiro fixo, 
acabamento externo em 
verniz de alto brilho e 
detalhes em silkscreen. 

 
200 

 
1.100,00 

 
220.000,00 

1.2 Serviços de tratamento 
do corpo, higienização, 
tanatoconservação, 
tanatopraxia (preparação) 

200  
1.000,00 

 
200.000,00 

1.3 Urna Mortuária/ Urna 
Gorda: urna em madeira, 
medindo entre 1,90cm e 
2,10cm de comprimento, 
sextavada sem visor, seis 
alças duras, quatro 
chavetas de alumínio, 
forrada em TNT, inclusive a 
tampa, com babado, 
travesseiro fixo, 
acabamento externo em 
verniz de alto brilho e 
detalhes em silkscreen. 

 
120 

 
1.900,00 

 
228.000,00 

1.4 Serviços de tratamento 
do corpo, higienização, 
tanatoconservação, 
tanatopraxia 
(preparação/gorda) 
 

 
100 

 
1.300 

 
130.000,00 

ADOLESCENTE 

1.5 Urna Mortuária: urna 
em madeira, medindo entre 
1,40cm e 1,60cm de 
comprimento, sextavada 
sem visor, seis alças duras, 
três chavetas de alumínio, 
forrada em TNT, inclusive a 
tampa, com babado, 
travesseiro fixo, 
acabamento externo em 
verniz de alto brilho e 
detalhes em silkscreen. 

 
150 

 
950,00 

 
142.500,00 

1.6 Serviços de tratamento 
do corpo, higienização, 
tanatoconservação, 
tanatopraxia (preparação) 

 
100 

 
1.000,00 

 
100.000,00 

1.7 Urna Mortuária/ Urna 
Gorda: urna em madeira, 

 
50 

 
1.9000,00 

 
95.000,00 



 
 

medindo entre 1,70cm e 
1,80cm de comprimento, 
sextavada sem visor, seis 
alças duras, quatro 
chavetas de alumínio, 
forrada em TNT, inclusive a 
tampa, com babado, 
travesseiro fixo, 
acabamento externo em 
verniz de alto brilho e 
detalhes em silkscreen.E 

1.8 Serviços de tratamento 
do corpo, higienização, 
tanatoconservação, 
tanatopraxia 
(preparação/gorda) 

 
50 

 
1.300,00 

 
65.000,00 

NATIVIVO / CRIANÇA/ NATIMORTO 

1.9 Urna Mortuária: urna 
em madeira, medindo até 
60cm de comprimento, 
sextavada sem visor, seis 
alças duras, três chavetas 
de alumínio, forrada em 
TNT, inclusive a tampa, 
com babado, travesseiro 
fixo, acabamento externo 
em verniz de alto brilho e 
detalhes em silkscreen. 

 
150 

 
500,00 

 
75.000,00 

1.10 Urna Mortuária: urna 
em madeira, medindo entre 
70cm e 90cm de 
comprimento, sextavada 
sem visor, seis alças duras, 
três chavetas de alumínio, 
forrada em TNT, inclusive a 
tampa, com babado, 
travesseiro fixo, 
acabamento externo em 
verniz de alto brilho e 
detalhes em silkscreen. 

 
150 

 
650,00 

 
97.500,00 

1.11 Urna Mortuária: urna 
em madeira, medindo entre 
1m e 1,30cm de 
comprimento, sextavada 
sem visor, seis alças duras, 
quatro chavetas de 
alumínio, forrada em TNT, 
inclusive a tampa, com 
babado, travesseiro fixo, 
acabamento externo em 
verniz de alto brilho e 
detalhes em silkscreen. 

 
150 

 
750,00 

 
112.500,00 

1.12 Serviços de 
tratamento do corpo, 
higienização, 
tanatoconservação, 
tanatopraxia (preparação) 

 
150 

 
800,00 

 
120.000,00 

TRANSLADO 

1.13 Translado Terrestre 
(Quilometragem) 

Km/rodad
o 

(estimado 
90.600km) 

 
2,50 

 
226.500,00 

 

 
DATA DA ASSINATURA: 22/02/17 
VIGÊNCIA DA ATA: 22/02/17 a 21/02/17 
 

Amapá-AP, 22 de fevereiro de 2017. 
 
 

CARLOS SAMPAIO DUARTE 
PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ 

 
 

DAYSE MARQUES 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 

E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 


