
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

CNPJ N° 06.089.668/0001 -33

Secretaria Municipal de Assistência Social

SOLICITAÇÃO DE DESPESA
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FOLHA n° Ott

N° 0501006/2021
São João dos Patos - MA, 05 janeiro de 2021.

À Senhora
Thuany Costa de Sá Gomes
Secretária Municipal de Administração
Nesta, _ - -

Sra. Secretária

! ' • j' ^ - -A "
Vénhó por meio deste, SQlicitar,que'!'a Vossa Senhoria possa tomar as providên

cias necessárias para á abertura.;de:Pròcèssò,Xiçitátóriò/obedecendo aos rigores da lei n°.
10.520/02e suas alterações posteriores, terido por òbjeto o Registro de Preços para a futura
e eventual aquisição de.urhas. funerárias e sèrviços' de translado, para atender as famílias
carentes do Município de São doão. dos:Patos/MA, para o èxercício de 2021, de acordo com
as Informaçõés em Anexo.'[•" -l i

{ - f ! ? , . - . - - • , t i '

Ajnecessidade desta aquisição deprèehde-se-pela'competência gestora do mu
nicípio em manter os serviços :de assistencialismo"prestadoS'ppr este município. Esta aqui
sição objetiva garantir que os íbènefícios eventuais destinados a cidadãos em situação de
vulnerabilidade e risco sõciahe.as^fámílias referenciadas, ^óu .não, nos.equipamentos que
ofertam serviços sócio assistehciais,' impossibilitados ern arcar .po'r conta própria com o en-
frentamento de contingênciais sociais, ém caráter dé urgência e emergência. •

Nesse sentido, sèTàz, necessário á'contratação dé empresa para prestação de
serviços funerários, aquisição de conjunto básico'e'translado de féretro, com fornecimento
do material necessário, para atender as fartiílias em vulnerabilidade social, através da Se
cretaria Municipal da Assistência Social;

Atenciosamente,

Géseí^ka-Raflégia Lima Sousa
Secretária Municipal de Assistência Social
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Anexo

FOLHA cffifee

ITEM DESCRÍCAO QUANT. UNIDADE

1

URNA TAMANHO NORMAL - Urna, adulto em madeira de pinos, estilo
sextavada com varão ou verãozinho dourado, chavetas em meta! dourado,
acabamento externo perollzado ou pintura de auto brilho, acabamento interno
com forro em TNT, com babado e travesseiro soito. Com as dimensões
externo de 1,60cm até 1,90cm de comprimento por 043 cm Largura, com 23
cm de altura. Dimensão interna; 039 cm de iargura, com 23 cm de altura.
Produtos e Serviços que acompanham o funeral, correspondem preparação
normal do falecido deixando pronto para velório, com edredom personalizado.
Sobre o faiecido, castiçais conforme o credo religioso. Com mortalha mascu
lina ou feminina,-conforme solicitação.

100 Unid.

2

URNA INFANTIL: Com 0,50cm até 1,20mt, de comprimento, em madeira de
pinos, coní 2 (duas) chavetas e 02 (dois), suporte de cadà lado. Acabamento
extemoi-llíom pintura de alto brilho. Acabamento Interno:, Em forro TNT, sem
babadoí com as dimensões externo 0,20cm de altura, por :0,28cm, Largura.
Produtos é Serviços que acompanham o funeral correspondem preparação
normalj do falecido deixando pronto para velório. Sobre o falecido, castiçais
conforme

Reiiqioso. Com mortalha masculina ouTémininá. còriforrrié solicitação.

10 ) Unid.

3 Translado em veículo funerário,'^rodoviâípavimeritãdar,Km^'rodado 10.000 Km

' í ! .r\ V •
...

/^y ! V'

' í\

A^/l)
- W^-

i-in /I/
f-TA/ /'»•/„/,41 i/i 'i^;\

/
/ " . ' • '. "v.i. j- r'

/

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas. 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA


