
ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ N® 06.089.668/0001-33 i

Secretaria Municipal de Assistência Social

_V!> "Hir-

unícefí?J

FOLHA n° Oy

SOLICITAÇÃO DE DESPESA
Rubrica

N° 0701001/2021

São João dos Patos/MA, 07 janeiro de 2021.

A Senhora

Thuany Costa de Sá Gomes
Secretária Municipal de Administração
Nesta, .

Venho por meio deste, informar a Vossa Senhoria ás necessídadès da abertura
/•• •• . ^ í, ;

de Processo Liçitatóho, obedecendo aos rigores da Lei,Federai ^n° 10.520, de .17 de julho de
1 — • '\1 ' '

2002, aplicando-se também os prpcediméptos-deterrhinados pela Lei; Complementar n®
- • ' .''.oTr c»"! - f' >f- '

123/2006, altèrada pela Lei Compierhéntar'=147/20f4\e,;subsidiáriarnentè, a Lei n° 8.666/93
I . ^ I. i

e suas alterações posteriores. Objeto Registro de ^preço'para eventuais aquisições de
• " sMJ . í í :•'••• \

gêneros aliméhtícios para confecçãO/de cesta básicas pará.distribuição às familias carentes
; . - T" • V Nv/'. s V. I , I

do município de São João dosPatos/MA, de acordo com ájderhani

i ;>o I'-y

derhanda em anexo:

' Ri-;-;
- '- IVí M r Atehciosamenté,/• -•

^e^yka RWfrégía-Lima^ [i .
Secretária^^Múhicipái dé'Assístêhciá'Sociai' '

•" Portaria riP-OI 0/2021 ' ' '

Rua Jarbas Passarinho, n® 1196, Bairro Sâo Raimundo, São João dos Patos/MA
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DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

Arroz, tipo 1, tipo classe longo fino, tipo subgrupo polido, prazo
validade 12 meses(empacotado), pacote 5 quilo;

Feijão, tipo 1, tipo classe carloquinha, prazo validade 180 (empaco-
tado), pacote 1 quiio

Óleo vegetalcomestível refinado tipo 1, nome óleo de soja, emba
lagem plástica 900 ml;

Macarrão, tipo sêmola, formato espaguete, pacote 500 gramas;

Café, tipo torrado, apresentação moído, tipo embalagem alto
vácuo, pacote 250 gramas;

Extrato alimentício (extrato de tomate); ingredIente'básico. tomate,
prazo"'validade 12 meses, conservação isento de fermentação,
características, adicionais maduros, selecionados, sem pele e sem
sementes, 190gramas; '

^Sal, tipo refinado, aplicação aiimentícja, características adicionais
;teor mínimo cloreto de sódio 98,5%, pacote 1 quilo;

Açúcar, tipo cristal, composição>origem vegetaJ,";sacarosi de cana
:dé açúcar, características adicionais, isentò/ de-irnpurezas, prazo
validademin._12 meses, pacote çom-2 quilos;

^Biscoito, apresentação quadrado, classificação'sa[gadp;.tipo creám
•cracker, pacote com 4po]gramas; , ^ /: .• ..
Biscoito docé maizená.pacote com 400 gramas; -, • \.

iFécula de mandioca para beijú;.: .'A

jFlocão de arroz, apresentação prazo validade 9^mèses, cáractèfísti-
'cas adicionais degérrninãdõ/tfíacéfadó/sòcado/, ..aspecto físico
.levemente torrada) pacote 500gramas .. : ' /

iFarinha mandioca; apresentação'torrada, tipo grupo, seca,"'tipo
Wbgrupo quebradinha; tlROCiasse branca, pacote com fquilo/!'
leite em pó,;'ingrèdiehtes'açúcar, tipo integral, prá^zb/vãlidadè 30
dias (aberto)/12Ô'diás'(fèçha*db); pacote com 200:grarrias;-i /// //
.Peixe em conserva, tipoVpewe^sardinha inteira-sern cabeçaj^ingre-

molho tomatè/áglia/ójeo coméstíveí .,é'Sai, prazo validade
is,'lata.com'-130 gramas..'"::; - í"'-''

dientes

;15 meses

•Margarina, composição básicá;6p%-iipídios,.sabpr."com'.sái, apre-
.sentaçâopote500gramas.

Farinha milho, tipo flòcâo,, apresentação- fiocos de milho, tipo
'amarela, prazo validade.9 meses, características adicionais deger-
minado/macerado/socado/, aspecto físico ievemeiite torrada,

:pacote 500 gramas. '

São João dos Patos-

Gessyka Raflé^ia Lima Sousa í'
Secretária Municipal de Assistência Social

Portaria n° 010/2021 !
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MA, 07 de Janeiro de 2021

Rua Jarbas Passarinho, n° 1196, Bairro São Raimundo, São João dos Patos/MA


