
Venho por meio deste solicitar a Vossa Senhoria esclarecimentos dos pontos abaixo 
relacionados do Edital do Pregão Eletrônico de nº  047/2019 – SERVIÇOS 
FUNERARIO.  

EDITAL

CONSERVAÇAO DE CRIANÇA
Conforme a Lei Municipal de nº 511/2013 e Dec. 13.626/2014,  Estabelece que todo 
corpo para  ser velado e transladado, terão que ser obrigatório a TANATOPRAXIA ou 
embalsamamento, conforme o caso. 

ORNAMENTAÇAO

ORNAMENTAÇAO:   Preenchimento da Urna Funerária, composta de:   
Jornais, Manta Acrílica, Algodão, Flores Artificial,
URNA DE CRIANÇA -   0,60  A 0,80  -   01 Caixa de Flor
URNA DE CRIANÇA – 1,00 a 1,20 -  1  ½ Caixa
URNA DE ADULTO DE  1,40 a 1,90 cm -  2 ½ Caixa
URNA ADULTO ESPECIAL  -  3 Caixa  ou mais

  
PREÇO UNITARIO DA CAIXA DE FLOR EM TNT -  R$  53,00 
(cinquenta e três reais) a caixa comprada em Mirassol – SP
  43,00 comprada no Estado de Rondônia em duas fábrica que cotamos.
ALEX FLOR foi o mais em conta e se comprometeu a entregar com esse 
preço no período de um ano.

ALUGUEL DE PARAMENTOS:

-   São equipamento confeccionados em alumínio fundido, frágil e caros
Tem que abrir um item para cotação, tendo em vista o VALOR desses 
EQUIPAMENTOS.

TANATOPAXIA -  Para corpos em estado de Decomposição, quando a 
família quer fazer o velório, esse item não está incluso na cotação para o 
pregão
.  ABRIR UM ITEM PARA COTAÇAO

TRANSLADO PARA SEPULTAMENTO DA CIDADE DE PORTO 
VELHO



Quando ultrapassar os 25 quilômetros, como será pago?    Uma vez que, na 
LICITAÇAO anterior, não existia velório em residência.  Hoje o 
deslocamento do veículo  para atender o Edital se dar da seguinte forma:
Após atender a requisição para atender a prestação de Serviço, à partir 
deste momento a Empresa já esta a disposição, conforme explicação 
abaixo:

FUNERARIA  -  Local do Falecimento;
LOCAL DO FALECIMENTO ---   FUNERARIA
FUNERARIA -  LOCAL DO VELORIO
LOCAL DO VELORIO – FUNERARIA
FUNERARIA – LOCAL DO VELORIO
LOCAL DO VELORIO – CEMITERIO SANTO ANTONIO
CEMITERIO -  FUNERARIA

São deslocamento necessário para realização do Serviço Funerário 
Completo e aonde ficará a cotação deste serviço pois ultrapassará os 25 
quilômetros?

Cabe esclarecer, que existe local de velório ou da morte, que ultrapassa o 
perímetro urbano da Capital.

Exemplos :      Cujubim Grande
                        Cujubim Pequeno
                        Bacia Leiteira
                        Hospital do Amor
                         Presidio Urso Branco e adjacências

SUGESTAO:   Que fique livre a quilometragem e sendo exigido o controle
de bordo a ser prestado conta em cada serviço e fiscalizado pela SEMASF 
ou órgão de controle.

Não existe URNA ZINCADA,  o que  existe é URNA MORTUÁRIA em 
madeira  compatível com o tamanho  e ZINCO, que é colocado na URNA, 
conforme o  tamanho.
SÃO DOIS PRODUTOS QUE SÃO COMPRADOS SEPARADAMENTE,

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS:

Este tipo de prestação de serviço não e de competência  das Empresas 
Funerárias e sim dos Familiares, agora se quiserem contratar o transporte 



de familiares tem que acrescentar esse item pois requer segurança e custo 
com seguro para a família e carro para a família.
FICANDO APENAS A  GUIA DE TRANSLADO  a  responsabilidade da
Empresa,  junto  com  ATA  DE  TANATOPRAXIA  ou
EMBALSAMAMENTO.
Se  for  preciso  translado  aéreo  e  necessário  acrescentar  os  valores  das
TAXAS da Delegacia que hoje e R$ 200,00 e assinatura de um médico na
ATA DE EMBALSAMENTO fica entre R$  400,00 a 1.000,00 dependendo
da hora e, dia e do médico.
Seria bom abrir um item para COTAÇAO.

*Que tipo  de taxa de que o município se refere no EDITAL? 

 Pois as taxa são emitidas pelo Município, através do SERVIÇO SOCIAL 
da SEMASF.(TAXA DE INUMAÇAO)

Guia de liberação do Corpo – GALSC   guia liberada na Central de Óbitos 
exclusivamente para os Parentes de Primeiro Grau ou Tutores.
Certidão de Óbito -  Cartórios conforme o Plantão
Guia de Sepultamento – Cartório
Auto de Reconhecimento de Corpos quando o falecido não tiver 
documentos com fotografia  e será feito na Central de Policia na Presença 
do Delegado de Plantão pela própria família.

Esses  serviços  administrativos   estão  assim   distribuído  após  acordo
firmado no MPRO para evitar agenciamento, constrangimentos e erros nos
documentos que eram causados por EMPRESAS FUNERARIAS e papas
defuntos  com   uso  indevido  dos  documentos  dos  falecidos   e  pela
Legislação em Vigor. (TAC de nº 002/2011) e a legislação da Central de
Óbitos que proíbe a Empresa ter acesso de documentos pessoais.

Gostaríamos de pedir explicação com relação a preços de Ornamentação,
Conservação  em corpos  normais  e  decomposição,   Alto,  Gordo,  Obeso
(Que  e  duas  vezes  mais  os  produtos  do  que  os  utilizados  em pessoais
normal)e também necessita de todo um aparato para corpos que ultrapassar
a 100 Quilos, como no caso prático que tivemos um corpo  de 180 KILOS
que teve que chamar Bombeiros e  mais  quatro braçal  ,  por  04 (quatro)
vezes e isso e custo, e raro mais quando tiver exige todo um aparato.
URNA GORDA OU OBESA
MÃO DE OBRA A SER UTILIZADA EM CORPOS ACIMA DE 150
KILOS
A TANATOPRAXIA E UTILIZADO TRES VEZES A QUANTIDADE DE
PRODUTOS PARA CORPOS NORMAIS.



*** SERIA BOM ABRIR UM ITEM PARA COTAÇAO

Os preços das Urnas de Madeira e Zinco estão abaixo do custo na previsão
da SEMASF e sendo que este preços são para 12 meses e  dependendo de
acordo poderá chegar a 5 anos pois a lei permite desde que seja de acordo
com as partes, mais não e justo já iniciar com o preço abaixo de mercado.

E por experiência própria pois estamos encerrando o quarto contrato de
cinco anos e sempre foi solicitado reajuste ou realinhamento de preços e
nunca foi atendido, pois mesmo cobrando nunca deu certo o que  e normal
e legal em ORGAOS FEDERAL na qual essa Empresa Funerária Pax Real
atender  a  mais  de  20  (vinte)  anos,  que  e  reajustado  automaticamente
anualmente.

Gostaria também de informar que a responsabilidade da empresa e com o
corpo 100%  e o carro funeral somente cabe duas pessoas , não tem como
levar família e também por motivo de segurança.

Se  for  competência  da  empresa  levar  família  teria  que  ter  um item de
seguros  para as pessoas  e veículo, já que nossos funcionário tem seguro
pela empresa.

Gostaria de que se for autorizado ou requisitado nova cotação de preços,
que seja esclarecido aos proprietários de empresas Funerária que o valor
cotado será somado e dividido por todos as cotações para que encontre um
saldo médio ou preço real.

Eles acham que e para me derrubar pois eu já atendo a SEMASF.

Atenciosamente

Marisia Dias Oliveira
Sócia Administradora


