Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: 163/2021
Objeto:

Exercício: 2021 Pág.: 1/3

Nº Processo: 3.026.442/2

Período: 14/05/2021

Tipo de Cálculo: Mediana

Valor Final: 1.147.200,00

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços funerários, com fornecimento de urnas mortuárias, remoção dentro do município e prestação de serviços de
translado funerário, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Regularização Fundiária.
Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)

Item - Código - Especificação

Qtd. Und

FUNERÁRIA
NOSSA SENHORA
DE
FÁTIMA-LOURENÇ
O SERVIÇO

ASSISTÊNCIA
FUNERÁRIA
INTEGRADA
UNIPLAN LTDA

FUNERÁRIA E
FLORICULTURA
PADRE CÍCERO

zzzz

SAFRA SÃO
FRANCISCO
ASSITÊNCIA
FUNERÁRIA
EIRELI

Vlr.
Mediana
Unitário

Vlr. Total

*

1 - 0027276 - Serviço de Funeral Simples Adulto: 01
Urna funerária que suporte até 100 kg, em madeira de
pinos, estilo sextavado, envernizada, sem visor, alça
dura, acabamento interno com babado, com papel
branco ou TNT, tamanho interno: 1,95m de
comprimento, 0,56 cm de largura e 0,35 cm de altura.
Tamanho externo: 2,01Mt de comprimento, 061 cm de
largura e 0,40 cm de altura (a depender do tamanho do
corpo). 01 Edredom branco; 01 Véu simples (em tule);
Paramentações completas conforme credo religioso.
Atendimento básico necessário: remoção de cadáver,
higienização, assepsia, preparação do corpo, flores
(flores artificiais, mínimo de 10 dúzias distribuídas em
torno do corpo e em vasos), velas (mínimo de 02 velas
votivas), livro de presença. Traslado (local do
óbito/local do velório/cemitério)

210,00 UND

850,00

1.200,00

1.300,00

2.121,20 *

1.200,00

252.000,00

2 - 0027277 - Serviço de Funeral Especial - adulto: 01
Urna funerária que suporte acima 100 kg até 180kg,
em madeira de pinos, estilo sextavado, envernizada,
sem visor, alça dura, acabamento interno com babado,
com papel branco ou TNT, tamanho interno: 2,10 m de
comprimento, 0,63 cm de largura e 0,52 cm de altura.
Tamanho externo: 2,18Mt de comprimento, 0,87 cm de
largura e 0,57 cm de altura (a depender do tamanho do
corpo). 01 Edredom branco; 01 Véu simples (em tule);
Paramentações completas conforme credo religioso.
Atendimento básico necessário: remoção de cadáver,
higienização, assepsia, preparação do corpo, flores
(flores artificiais, mínimo de 10 dúzias distribuídas em
torno do corpo e em vasos), velas (mínimo de 02 velas
votivas), livro de presença. Traslado (local do
óbito/local do velório/cemitério)

180,00 UND

1.000,00

2.100,00

2.500,00

3.856,00 *

2.100,00

378.000,00

3 - 0027278 - Serviço de Funeral Infantil - Crianças
com estatura de até 0,60 cm: 01 Urna funerária branca
para crianças com estatura até 0,60 cm, em madeira de
pinos, estilo sextavado, envernizada, sem visor, alça
dura, acabamento interno com babado, com papel
branco ou TNT. 01 Edredom branco; 01 Véu simples
(em tule); Paramentações completas conforme credo
religioso. Atendimento básico necessário: remoção de
cadáver, higienização, assepsia, preparação do corpo,
flores (flores artificiais, mínimo de 10 dúzias
distribuídas em torno do corpo e em vasos), velas
(mínimo de 02 velas votivas), livro de presença.
Traslado (local do óbito/local do velório/cemitério)

150,00 UND

200,00

780,00

750,00

1.810,40 *

750,00

112.500,00

Top Down Consultoria Ltda.

Emitido por: RENATA KENNY DE SOUZA RODRIGUES
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4 - 0027279 - Serviço de Funeral Infantil - Crianças
com estatura de até 0,61 cm a 01 metro: 01 Urna
funerária branca para crianças com estatura até 0,61
cm a 01 metro, em madeira de pinos, estilo sextavado,
envernizada, sem visor, alça dura, acabamento interno
com babado, com papel branco ou TNT. 01 Edredom
branco; 01 Véu simples (em tule); Paramentações
completas conforme credo religioso. Atendimento
básico necessário: remoção de cadáver, higienização,
assepsia, preparação do corpo, flores (flores
artificiais, mínimo de 10 dúzias distribuídas em torno
do corpo e em vasos), velas (mínimo de 02 velas
votivas), livro de presença. Traslado (local do
óbito/local do velório/cemitério)
5 - 0027280 - Translado para dentro e fora do
município: Quilômetro percorrido no translado para
dentro e fora do município, incluindo área rural
retirando o corpo onde encontrar, procedendo todo
necessário até o sepultamento em veículo especial
preparado para serviço funerário.
6 - 0027281 - Coroa de flores: composto de flores do
campo, esponja floral e folhagem dimensões da coroa:
aproximadamente 1 metro e 30 cm de altura, com 1
metro e 20 cm de diâmetro. Ornamento: faixa na cor
branca de 8 cm de largura, com escrita em letras
douradas: "homenagem da secretaria de assistência
social – prefeitura de parnamirim/RN"
acompanhamento: cavalete de madeira, transporte e
colocação. Colocação: a coroa deve ser entregue no
espaço do evento fúnebre a ser comunicado, por
ocasião do pedido, incluindo a colocação da mesma e a
retirada do cavalete com identificação, se de
propriedade só prestador de serviço. Pedido: a ser feito
por telefone e por e-mail a qualquer hora, durante as
24 horas do dia e durante os finais de semana e
feriados.

Qtd. Und

180,00 UND

15.000,00 Km

250,00 UND

FUNERÁRIA
NOSSA SENHORA
DE
FÁTIMA-LOURENÇ
O SERVIÇO

ASSISTÊNCIA
FUNERÁRIA
INTEGRADA
UNIPLAN LTDA

FUNERÁRIA E
FLORICULTURA
PADRE CÍCERO

SAFRA SÃO
FRANCISCO
ASSITÊNCIA
FUNERÁRIA
EIRELI

1.944,80 *

Vlr. Total

890,00

160.200,00

280,00

890,00

900,00

3,50

8,80

10,00

0,00

8,80

132.000,00

250,00

450,00

500,00

0,00

450,00

112.500,00

553.900,00

1.151.700,00

1.272.500,00

1.761.156,00

Valor Médio Total do Lote

Totais

Vlr.
Mediana
Unitário

1.147.200,00

* Preço Descartado ( Valor Inexequível ou outros motivos)
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Emitido por: RENATA KENNY DE SOUZA RODRIGUES

