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ISTADO DE STRGIPE

FtrNDo N{tiNtctpAt, DE 

^sstsrÊNCIA 
SoctAL DE NossA sENHoRA DE LoURDES

ATA da Sessão de Aberturâ e Julgamento da Proposta e Documentação
Pregão Presencial N' 0l/2021 - SRP

OBJETO: Registro de preços para Prestação de Serviços Funerários, em atendimentos ao Fundo Municipal de
Assistência Social do município de Nossa Senhora de Lourdes/que serão úilizados no auxilio Funeral para
Famílias Carentes do município de Nossa Senhora de Lourdes/SE.

As 09:00 (nove horas) do dia 12 (doze) de Fevereiro de 2021, no setor de Licitações da Prefeitura Municipal
de NOSSA SENHORA DE LOURDES, Estado de Sergipe, situada à Av. Senador Leite Neto, no. 80, Centro,
reuniram-se a Pregoeira da Disputa a Sra. VANESCA SANTOS MATOS, e a respectiva Equipe de Apoio,
designados pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão no. 0l/2021-SRP,
referente ao objeto acima citado.

Iniciando os trabalhos, verit'icou-se a presença da única empresa: ROSA MARIA SANTOS-ME, CNPJ: n"
01.799.109/0001-01, representada pelo seu Procurador o Sr. José Anadelson Alves Carregosa, RG no.
1.156.355 SSP/SE.

Após análise da credencial foi observado que o licitante presente apresentou a comprovação solicitada no
Edital, ficando-o credenciado deste certame. Também será concedido o tratamento diferenciado previsto na
Lei Complementar n". 12312006 por se trâtar de Microempresa. Dando continuidade, aberta a proposta de

. preços, constatamos o seguinte preço abaixo:

I - ROSA MARIA SANTOS-ME, apresentou proposta no valor total de R$ 126.600,00 (cento e vinte e seis
mil e seiscentos renis).

Após análise da Proposta de Preços, o licitante, a pregoeira e equipe rubricaram a proposta e, indagado se tinha
algo a se pronunciar sobre sua regularidade, o mesmo concordou com a decisão da pregoeira, dando
prosseguimento ás demais fases do processo licitatório.

Prosseguindo a sessão foi dado início a fase de Lances, onde sagrou-se vencedor (conforme tabela de lances
abaixo) o licitante, ROSA MARIA SANTOS-ME.

Urnas Funerárias parâ Natimorto
Uma popular, medindo entre 0 a 50 cm, com:
Fornecimento de flores;
Fornecimento de alimentação: (01(um) pacote de café torrado e moído - 250gr,
preparado e pronto para beber em garrafas adequadas, 50 copos descartáveis para
cafezinho e 05(cinco) pacotes de biscoiros 400 gr (maisena e/ou água e sal);
Fornecimento de 0 l(um) galão 20 lt de água mineral gelada ou naturâl com suporte de
100 copos descanáveis - 100 ml;
Fornecirnento de barraca com 50 cadeiras sem braço e capacidade para até l40kg
ernpilhável;
Higienização para preparação de cadáver, com vestimenta:

Feminina - Tecido em cetim e rend veue0l um) par de meiasI ROSA MARIA

c'.N.P.J. l J.53l.l I {/0001-72
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Urnâs Funerárias para Criançâ
Urna popular, medindo aproximadamente 60 cm, com:

Fornecimento de flores:
Fornecirnento de alimentação: (01(um) pacote de café torrado e moído - 250gr,

preparado e pronto para beber ern garrafas adequadas, 50 copos descartáveis para

cafezinho e 05(cinco) pacotes de biscoitos 400 gr (maisena e/ou água e sal);

Fornecimento de 0l(um) galão 20 lt de água mineral gelada ou natural com suporte de

I 00 copos descartáveis - 100 ml;
Fornecimento de barraca com 50 cadeiras sem braço e capacidade para até l40kg
empilhável;
Higienização para preparação de cadáver, com vestimenta:

Fenrinirra - Tecido em cetim e renda. véu e 0l(um) par de meias

Masculino - Calça, camisa de manga comprida e 0l(r'rm) par de meias

Translado de corpo em carro âdâptâdo para trânsporte de urnas (Aracaju' N.

Sra. De Lourdes e Zona Rural - ida e volta

Urnas l'unerárias para Criançn
Urna popular. medindo aproximadamente I,0 metro, com:

Fornecirlento de fl ores;
Fornecimento de alimentação: (01(um) pacote de café torrado e moído - 250gr'

preparado e pronto pâra beber em garrafas adequadas, 50 copos descartáveis para

àafezinho e 05(cinco) pacotes de biscoitos 400 gr (maisena e/ou água e sal);

Fornecimento de 0l(um) galão 20 It de água mineral gelada ou nâtural com suporte de

100 copos descartáveis - 100 mll
Fornecimento de barraca cotn 50 cadeiras sem braço e capacidade para até l40kg

enpilhável;
Higienização para preparação de cadáver, com vestimenta:

Feminina - Tecido em cetim e renda, véu e 0l(um) par de meias

Masculino - Calça, camisa de manga comprida e 01(um) par de meias

Translado de corpo em cârro adaptado para trânsporte de urnas (Aracaju' N'
Srl. Dc Lourdcs e Zona Rural - ida e volta

Urnas Funerárias para Criança
Urna popular, medindo aproximadamente 1,40 m, com:

praça I\Iarrocl Atvcs, n.. 165- Fone 3316-1195/123,1 - cEP 49.890-000 - Nossa scnhora de Lourde§ -
C..\*.P.J. I J.53l.l I {/0001-72
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Masculino - Calça, camisa de manga comprida e 0l(um) par de meias

Translndo de corpo em cârro adâptâdo pâre transporte de urnâs (Aracaju' N.

Srn. De Lourdes e Zon:t Rural - ida e volta
R$ 1.300,00

ROSA NIAIUA
Rs1.300,00

ROSA NIARTA

R$ l .400,00

ROSA MARIA

&d
Scrgipe
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Fornecimento de flores;
Fornecimento de alimentação: (01(um) pacote de café torrado e moído - 250gr,
preparado e pronto para beber em garrafas adequadas, 50 copos descartáveis para

cafezinho e 05(cinco) pacotes de biscoitos 400 gr (maisena e/ou água e sal);

Fornecimento de 0l(um) galão 20 lt de água mineral gelada ou natural com suporte de

100 copos descartáveis - 100 ml;
Fornecimento de barraca com 50 cadeiras sem braço e capacidade para até l40kg
empilhável;
Higienização para preparação de cadáver, com vestimenta:

Feminina - Tecido em cetim e renda, véu e 0l(um) par de meias

Masculino - Calça, camisa de manga comprida e 0l(um) par de meias

Translado de corpo em carro âdaptado pâra transporte de urnas (Aracaju' N.
Sra, De Lourdes e Zona Rur:rl - idà e voltà

Urnas Funerárias para Criança
Urna popular, medindo aproximadamente 1,60 metro, com:

Fornecimento de tlores:
Fornecirnento de alimentação: (01(um) pacote de café torrado e moído - 250gr,

preparado e pronto para beber ertt garratàs adequadas, 50 copos descartáveis para

cafezinho e 05(cinco) pacotes de biscoitos 400 gr (maisena e/ou água e sal);

Fornecimento de 0l(um) galão 20 lt de água mineral gelada ou natural com suporte de

100 copos descartáveis - 100 rnl;
Fornecimento de barraca com 50 cadeiras sem braço e capacidade para até l40kg
enrpilhiivel;
Higienizaçâo para preparação de cadáver, com vestimenta:

Ferrinina - Tecido em celim e renda, véu e 0l(um) par de meias

Masculino - Calça, camisa de manga comprida e 0l(um) par de meias

Translado «le corpo em cârro adaptado para transporte de urnas (Aracaju' N.

Sra. De Lourdes e Zona Rural - ida e volta

Praça l\Ianoel Alves, n". 165- Fone 3316-t 195/1234 - CEP 49.890-000 - Nossa Senhora de Lourdes - Sergipe
c.N.P.J. t4.531,I l,l/000t -72
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R$ r.500,00

ROSA IITARIA

Rs 1.700,00

Urnàs Funerárias para Adulto
Urna popular, medindo aproximadamente 1,90m, com:

Fornecimento de llores;
Fomecimento de alimentação: (01(um) pacote de café torrado e moído - 250gr,
preparado e pronto para beber em garrafas adequadas, 50 copos descartáveis para

cafezinho e 05(cinco) pacotes de biscoitos 400 gr (maisena e/ou água e sal);
Fornecimento de 0l (um) galão 20 lt de água mineral gelada ou natural com suporte de

100 copos descartáveis - l00 ml;
Fornecimento de barraca com 50 cadeiras sem braço e capacidade para até 140kg

empilhável;
Hi lerl lzl ao re a ão de cadáver, com vestimenta IIOSA MARIAó

/-éd
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ISTADO DE SERCIPE

FtrNDo MrrNtctp^L DE AsstsriNclÂ SocIÂL DE NossÁ sENllo[tA DE LouRDEs

PIIEGOETII-{ E MEMBI'OS DA EQUIPE DE APOIO.

SCA SANTOS MÂTOS
PRECOEIRA OFICIAL

Encerrada a etapa de lances e a verificação da regularidade do licitante que ofertou o MENOR PREÇO POR

ITEM, u.,npr"ru apresentou os docufiréntos de habilitação de acordo com o edital sendo assim habilitada. Em

,.guiaá u pr.go.ira indagou se tinha algo a se pronunciar sobre sua regularidade, e o mesmo disse não ter nada

a declarar.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, a Pregoeira da Disputa declarou encerrados os

rrabalhos. deixando adjudicadâ deste ceÍame o licitante: ROSA MARIA SANTOS-ME.

$

Feminina - Tecido em cetim e renda, véu e 0l(um
Masculino - Calça, camisa de manga comprida e 0l(um) par de meias

Translado tle corpo em carro âdâptado pâra trânsporle de urnas (Aracaju' N'

) par de meias

Sra. De Lourdes e Zona Rural-idaevolta
R$3.00 00

RS 2.7
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Urnas Funerárias para Adulto (obesos)

Urna popular, rnedindo aproximadamente 2,20m, com:

Fornecimento de flores:
Fornecimento de alimentação: (01(um) pacote de café torrado e moído - 2509r'

preparado e pronto para beber em garrafas adequadas, 50 copos descartiíveis para

àafàzinno e o3lcinco) pacotes de biscoitos 400 gr (maisena e/ou água e sal);

Fornecimento àe 0l(um) galão 20 lt de água mineral gelada ou natural com suporte de

100 copos descartáveis - 100 rnl;

Fornecimento de barraca com 50 cadeiras sem braço e capacidade para até l40kg

empilhável;
Higienização para preparação de cadáver, com vestimenta:

Feminina - Tecido em cetim e renda, véu e 0l(um) par de meias

Masculino - Calça, camisa de manga comprida e 0l(um) par de meias

Translado de corpo em cârro âdâptado parâ transporte de urnas (Aracaju' N'

Sra . De Lourdes e Zona Rural - ida e volta
Rs 3. 00

RS 2.7

embalsamento menos ssivo e mais eficaz até 72 hsTanat ax la
R$ 1.200 00

8

Pmça }lanoel Alves, n". 165- Forre 3316-l195/
C.N.P

t 23.1 - cEP
.J. 14.531.1I 1t000t-'72

{9,890-000 - Nossa Senhorâ de Lourde§ - Sergipe

MARIA

ROSA MARIA
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ESTADO DE SERGIPE

FuNDo l\lriNrcrp^L DE AsslsrÊNClÂ SocIAL DE No§s^ sf,NHoRA Df, LouRDES

OUZELANE VIEIRA DI
MEMBRO DA EQUIPE APOIO

e)J
ALEX O]!IES SANTOS
MEMBRO DA EQUIPE APOIO

PARTICII'ANT[:

Anadelson Alves CarregosaJ

ROSA MARIA SANTOS-ME

Praça Mâroel Alves, n". 165- Fone 3316-l195/123,t - CEP 49.890-000 - Nossa Senhora de l,ourdes - Sergipe
c.N.P.J. 14.531.1 l410001-72


