
ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

CNPJ: 	76.339.68810001-09 

Av. Vitoria, 251 

CE.P.: 	84620-000 	- Cruz Machado - PR 

PREGÃO ELETRÔNICO 

Nr.: 1112020-PE 

Processo Administrativo: 	 3712020 

Processo de Licitação: 	 2812020 

Data do Processo: 	 1010312020 

Folha: 1/2 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 	0001 
O(a) Prefeito Municipal, Euclides Pasa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 

especialmente sob Lei n°10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei n°8.666/93 e alterações posteriores, a 
vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve: 

01 - ADJUDICAR apresente Licitação nestes termos: 

a)  Processo Nr.: 2812020 

b)  Licitação Nr: 1112020-PE 

c)  Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 

.) 	d) Data Homologação: 0210412020 

e) Data da Adjudicação: 0210412020 	Sequência: O 

f ) Objeto da Licitação É objeto desta licitação a seleção de sociedade objetivando a contratação de empresa especializada 
para prestação de serviço de funeral, sepultamento e translado destinados à Concessão de Beneficio 
Eventual Auxilio Funeral, concedido através da Secretaria de Assistência Social para pessoas que se 
encontram em vulnerabilidade social, em seus itens conforme especificações constantes do Anexo 
deste edital. 

(em Reais R$) 
g ) 

Fornecedores e Itens Vencedores: 	 Unid . 	Qtdade Descto (%) 	Preço Unitário 	Total do Item 

CLAUDINEI GRUBER 05950318978 (12469) 

3 SERVIÇOSDESEPULTAMENTO - CONFEcÇÃOTUMULO 	UN 	16,00 	0,0000 	908,00 	14.528,00 
AUX FUNERAL 
- Serviços de confecção de tumulo em alvenaria, compreendendo 
mão de obra e material sendo: 01 saco de cimento de 50kg; 
0,25m' de areia; 01 saco de cal 20k9; 120 tijolos 6 furos; kit tampa 
com 3 peças. medidas padrão ( para acomodação da urna 
funerária), acabamento com chapisco e reboco. - Marca: serviço 

Total do Fornecedor: 	14.528,00 

Cruz Machado, 2 de Abril de 2020. 



ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

CNP,J: 	76.339.68810001-09 

Av. Vitoria, 251 

C.E.P.: 	84620-000 	- Cruz Machado - PR 

PREGÃO ELETRÔNICO 

Nr.: 11/2020-PE 

Processo Administrativo: 	3712020 

Processo de Licitação: 	 2812020 

Data do Processo: 	 1010312020 

Folha: 2/2 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
	 00112 

R.C.OTTO E FILHOS LTDA (6339) 

1 Serviço funerário contendo urna funerária sem visor modelo 	UN 	20,00 
sextavado, com 6 alças, acabamento interno em forro e babado de 
TNT, acabamento externo com pintura em verniz, com medidas 
mínimas de 1,90x60x36 cm. Serviço de preparação do corpo: 
limpeza, corte de cabelo e unhas, maquiagem e tamponamento. 
Com  Serviço de Somatoconservação incluso. Ornamentação 
interna da urna com flores naturais simples (crisântemo ou 
similar), serviço de traslado: intermunicipal, urbano e rural 
municipal até no máximo 120 km. Aviso de rádio: abrangência na 
área rural e urbana do município, conjunto de velas funerárias, 5x5 
com 4 unidades. 01 Coroa de flores artificiais para funeral. Com  
alimentação inclusa sendo: 
- 80 pães franceses; 
-2 potes de margarina 5009; 
- 1 pacote de café 500g; 
- 1 mortadela grande 5Kg; 
- 1 pacote de leite em pó 1 k 
-1 pacote de açúcar 2kg 
- 2 pacotes bolacha tipo rosca 8009 - Marca: urnas Espírito Santo 

2 SERVIÇO DE TRANSPORTE- TRANSLADO PARA SERVIÇO 	KM 	4.250,00 
FUNERAL - ACIMA DE 120 KM - POR KM RODADO. - Marca: 
Serviço de translado 

0,0000 	1.409,00 
	

28.180,00 

0,0000 	2,33 
	

9.902,50 

Total do Fornecedor: 
	

38.082,50 

Total Geral: 
	

52.610,50 

02 -Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho Correspondente(s). 

Dotação(ões): 2.044.3.3.90.32.00.00.00.00 (169) Saldo: 64.965,98 

Cruz Machado, 2 de Abril de 2020. 



ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

CNPJ: 	76.339.68810001-09 

Av. Vitoria, 251 

C.E.P.: 	84620-000 	- Cruz Machado - PR 

PREGÃO ELETRÔNICO 

Nr: 1112020-PE 

Processo Administrativo: 	3712020 

Processo de Licitação: 	 2812020 

Data do Processo: 	 1010312020 

3 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÕRIO 

O(a) Prefeito Municipal, Euclides Pasa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em 
vigor, especialmente sob Lei no 10.520102 e em face aos princípios ordenados através da Lei n° 8.666193 e 
alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve: 

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos: 

,_,, a) Processo Nr.: 2812020 

b)  Licitação Nr.: 1112020-PE 

c)  Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 

cl) Data Homologação: 0210412020 

e)  Objeto da Licitação É objeto desta licitação a seleção de sociedade objetivando a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviço de funeral, sepultamento e translado destinados à concessão de Benefício Eventual 
Auxílio Funeral, concedido através da Secretaria de Assistência Social para pessoas que se encontram em 
vulnerabilidade social, em seus itens conforme especificações constantes do Mexo deste edital. 

(em Reais R$) 

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação)Qnji. Quantidade Desc toJ% Prego Unitário Total do ltern 

CLAUDINEI GRUBER 05950318978 (12469) 

3 SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO - CONFECÇÃO TUMuL0 - 	UN 	16,00 	0,0000 	908,00 	14.528,00 
AUX FUNERAL 
- Serviços de confecção de tumulo em alvenaria, compreendendo 
mão de obra e material sendo: 01 saco de cimento de 50kg; 
0,25m' de areia; 01 saco de cal 20k9; 120 tijolos 6 furos; kit tampa 
com 3 peças. medidas padrão ( para acomodação da urna 
funerária), acabamento com chapisco e reboco. - Marca: serviço 

Total do Fornecedor: 	14.528,00 

Cruz Machado, 2 de Abril de 2020. 



ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

CNPJ: 	76.339.68810001-09 

Av. Vitoria, 251 

C.E.P.: 	84620-000 	- Cruz Machado - PR 

PREGÃO ELETRÔNICO 

Nr.: 1112020 - PE 

Processo Administrativo: 	3712020 

Processo de Licitação: 	 2812020 

Data do Processo: 	 1010312020 

Folha: 2/2 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

R.C.OTTO E FILHOS LTDA (6339) 

—í 

1 Serviço funerário contendo urna funerária sem visor modelo 	UN 
sextavado, com 6 alças, acabamento interno em forro e babado de 
TNT, acabamento externo com pintura em verniz, com medidas 
mínimas de 1,90x60x36 cm. Serviço de preparação do corpo: 
limpeza, corte de cabelo e unhas, maquiagem e tamponamento. 
Com  Serviço de Somatoconservação incluso. Ornamentação 
interna da urna com flores naturais simples (crisântemo ou 
similar), serviço de traslado: intermunicipal, urbano e rural 
municipal até no máximo 120 km. Aviso de rádio: abrangência na 
área rural e urbana do município, conjunto de velas funerárias, 5x5 
com 4 unidades. 01 Coroa de flores artificiais para funeral. Com  
alimentação inclusa sendo: 
- 80 pães franceses; 
-2 potes de margarina 500g; 
- 1 pacote de café 500g; 
- 1 mortadela grande 5Kg; 
- 1 pacote de leite em pá 1 k 
-1 pacote de açúcar 2k9 
- 2 pacotes bolacha tipo rosca 800g - Marca: urnas Espirito Santo 

2 SERVIÇO DE TRANSPORTE- TRANSLADO PARA SERVIÇO 	KM 4.250,00 
FUNERAL - ACIMA DE 120 KM - POR KM RODADO. - Marca: 
Serviço de translado  

0,0000 	1.409,00 	28.180,00 

0,0000 	2,33 	 9.902,50 

Total do Fornecedor: 	38.082,50 

Total Geral: 	52.610,50 

20,00 

Cruz Machado, 2 de Abril de 2020. 


