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ORÇAMENTO ESTIMADO 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNID. QTD V.UNIT. V.TOTAL 

1 

SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA URNA ADULTA: 
urna mortuário padrão assistencial (PINUS) modelo 
adulto medindo 0,80 cm de largura no ombro, 1,90 m 
de comprimento. Preparo do corpo: limpeza, 
aplicação de desodorização externa, colocação de 
roupa e véu. Flores: flores artificiais, mínimo de 10 
dúzias distribuídas em torno do corpo e em vasos. 
Velas: mínimo de 02 velas votivas. Veículos: veículo 
especial preparado para serviço funerário. Translado: 
translado de outro município, ou dentro do próprio 
município de Anajás, incluindo área rural, retirando o 
corpo de cujos onde se encontram, procedendo todo 
o necessário até o sepultamento. Serviço de Copa: 01 
Kg de café, 01 Kg de açúcar, 500gr de chá mate, 
500gr de chá mate, 500gr de bolacha doce, 500gr de 
bolacha salgada, 200 copos de 180 ml, 200 copos de 
50 ml. 

UND 100 
R$ 

1.000,00 
R$ 

100.000,00 

2 

SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA URNA CRIANÇAS: 
urna mortuário padrão assistencial (PINUS) modelo 
infantil medindo 0,50 cm de largura no ombro, 1,10 m 
de comprimento. Preparo do corpo: limpeza, 
aplicação de desodorização externa, colocação de 
roupa e véu. Flores: flores artificiais, mínimo de 10 
dúzias distribuídas em torno do corpo e em vasos. 
Velas: mínimo de 02 velas votivas. Veículos: veículo 
especial preparado para serviço funerário. Translado: 
translado de outro município, ou dentro do próprio 
município de Anajás, incluindo área rural, retirando o 
corpo do de cujos onde se encontrar, procedendo 
todo o necessário até o sepultamento. Serviço de 
Copa: 01 Kg de café, 01 Kg de açúcar, 500gr de chá 
mate, 500gr de chá mate, 500gr de bolacha doce, 
500gr de bolacha salgada, 200 copos de 180 ml, 200 
copos de 50 ml. 

UND 50 
R$ 

800,00 
R$ 

40.000,00 

      

3 
SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA URNA JOVENS: 
urna mortuário padrão assistencial (PINUS) modelo 
adulto medindo 0,80 cm de largura no ombro, 1,70 m 

UND 50 
R$ 

900,00 
R$ 

45.000,00 
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de comprimento. Preparo do corpo: limpeza, 
aplicação de desodorização externa, colocação de 
roupa e véu. Flores: flores artificiais, mínimo de 10 
dúzias distribuídas em torno do corpo e em vasos. 
Velas: mínimo de 02 velas votivas. Veículos: veículo 
especial preparado para serviço funerário. Translado: 
translado de outro município, ou dentro do próprio 
município de Anajás, incluindo área rural, retirando o 
corpo de cujos onde se encontram, procedendo todo 
o necessário até o sepultamento. Serviço de Copa: 01 
Kg de café, 01 Kg de açúcar, 500gr de chá mate, 
500gr de chá mate, 500gr de bolacha doce, 500gr de 
bolacha salgada, 200 copos de 180 ml, 200 copos de 
50 ml. 
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