
PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000045/2020 - 29/09/2020 - Processo Nº 001094/2020

Vencedor EM VIDA ASSISTENCIA LTDA

CNPJ 15.019.153/0034-16

Endereço AVENIDA PRES. TANCREDO NEVES, 378 - NITERÓI - IÚNA - Iúna - ES - CEP: 29390000

Contato (28) 3545-2562

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00001Lote

Marca

SERVICO FUNERARIO COMPLETO COM PARAMENTACAO
- TAMANHO ADULTO
descrição: serviço funerário completo com paramentação
(preparo do corpo) para até 24 (vinte e quatro) horas;
velório e sepultamento, auxiliar a família quanto à
liberação do corpo em hospital, instituto médico legal (iml)
ou onde se fizer necessário; auxílio à família na emissão
da certidão de óbito; com fornecimento de urna funerária
tamanho adulto (medidas conforme à necessidade),
intermediária em madeira e duratex, modelo sextavado,
varão de 06 (seis) alças duras com 04 (quatro) chavetas
de ferro (na cor dourada ou prateada), com acabamento
interno em tnt na cor branco com babado, a urna deverá
ser devidamente forrada, pintada com acabamento
externo em alto brilho, véu e travesseiro fixo com e
suporte para urna (quando necessário); 01 (uma) coroa
de flores desidratadas com faixa branca em tecido cetim
com a escrita (na cor azul escuro) “secretaria municipal
de assistência e desenvolvimento social de iúna es”
(exposição em suporte apropriado).

42.000,0070 600,0000SV001830800001

SERVIÇO FUNERARIO COMPLETO COM PARAMENTACAO
- TAMANHO INFANTIL
descrição: serviço funerário completo com paramentação
(preparo do corpo) para até 24 (vinte e quatro) horas;
velório e sepultamento, auxiliar a família quanto à
liberação do corpo em hospital, instituto médico legal (iml)
ou onde se fizer necessário; auxílio à família na emissão
da certidão de óbito; com fornecimento de urna funerária
tamanho infantil (medidas conforme à necessidade),
intermediária em madeira e duratex, modelo sextavado,
varão de 06 (seis) alças duras com 04 (quatro) chavetas
de ferro (na cor dourada ou prateada), com acabamento
interno em tnt na cor branco com babado, a urna deverá
ser devidamente forrada, pintada com acabamento
externo em alto brilho (cor branco), véu e travesseiro fixo
com e suporte para urna (quando necessário); 01 (uma)
coroa de flores desidratadas com faixa branca em tecido
cetim com a escrita (na cor azul escuro) “secretaria
municipal de assistência e desenvolvimento social de iúna
es” (exposição em suporte apropriado).

10.500,0030 350,0000SV001830900002

TRANSLADO DO CADAVER E 01 (UM) ACOMPANHANTE
descrição: translado do cadáver e 01 (um) acompanhante
por via terrestre com veículo devidamente equipado com
as exigências da legislação vigente, num total de até 400
km (quatrocentos quilômetros) distantes da sede do
município de iúna es, (tendo por ponto de referência a
santa casa de misericórdia de iúna es).

41.400,0023.000 1,8000KM001831000003

Total do Lote:  93.900,00

Total Geral do Fornecedor:  93.900,00

Total Geral:  93.900,00
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