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FOLHA n

NS 0801001/2021
São João dos Patos/MA, 08 janeiro de 2021.

À Senhora

Thuany Costa de Sá Gomes
Secretário Municipal.de'ÃdFninlstração
Nesta, /

11

Prezada Senhora>
i y.]

iii

Tendo tomado conhecimento'da Realização dó Pregão Presencial para Registro de Pre-
ços, tendo corno Orgão''GerènGiadpr.á Secretaria Muhicipahde Administráção, mediante o Memoran
do Circular ns |06/2021;/pára^o'Registro/de Preços para aprestàçãòjde serviços de :Desinsetização,
Desratização, Descupinização,/Roçò', Capina,'̂ Po"dã'de;Árvores, Limpeza de.Caixa d'ágúa e Limpeza de
Cisterna para a Secretaria Municipal de" Admlnistráçãò,^de SãoUoão/dps Patosjpara o exercício de
2021, encaminhamos a Vossa Senhona nossa Ma.nifestação de-lntenção d^e participação do processo
licitatório, na cóndiçãó de Órgão Participante-do-referido-procésso llcitatório, conforme previsto no
Decreto Federal ns 7.892/2013 e.alterações posteriorès"."---

produtos.

Següe em ãnexo^iríi2X(>,nossa rhanifestação é.planilha-'cóm'qu'antitativòs e descriminação dos

,'í"

\ \ ? h
"• 'y\ f"- ) ' : {• V |j ; '•

Certo de sua:atençãjD,.agradeço/ántecipádamen^^
r\x//

Atenciosamente,

yka Raflégl Lima Sousa i
Secretária Municipal de Assistência Soe

Portaria n^ 010/2021
ál
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ANEXO SOLICITAÇÃO DE DESPESA N9 0801001/2021

FOLHA n®

tuHnca

Item

1

Especificação

Serviço de Desinsetização, para eliminar e prevenira proliferação de mosquitos,|
formigas, baratas, e outros insetos, aracnídeos, quiolópodese, dlplópodes, através
da utilização de pulverizadores, gel, pó seco, armadilhas adesiva e/ou outros"
produtos necessários; com baixa toxidade ao homem e atendimento às normas
ambientais vigentes. |

Unid.

m^

Quani.

3000

2

Serviço de Desratização, eliminar e prevenir a proliferação de ratos, através dá
utilização de produtos rodenticídas de efeito e com sistemas de porta iscas nor '̂
matizados; com baixa toxidade ao homem e atendimento às normas ambientais
vigentes. - - - — j-

m^ 3000

3

Serviço de Dekuplnlzação, para eliminar é ,prevenir a proliferação de cupins è
focos diversos nas áreas de madeiramento, arvoredos, mobilíáriois, com a utiilza|-i
ção de produtos em atendimento às normas ambientais vigentes.' jít

' j

m' í
i

3000

4 Serviço de Limpezade Caixad'água ' j ' •• m'. { 100
5 Serviço de Limpeza de Cisterna r '•! m' í 100

s
j-

^ São' [/o

• --

1.I
) Jpão dqsPatòs/MA, 08 janeiro de 2021.
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Atenciosa menté;-'

'• h i

I >•'. .

'• ^éwyka Raflégia Lima Sousa 'f' . '
VvSecretária Municipal-de AssIstência Sócíàl [ij •

'"Poptàrla-h2 0ig)/2Ò2Í' '

. t ^ .""v-
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ESTADO DOMARANHÃO ;
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 Educação ;

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

unícefí^

FOLHA n

São João dos Ratos/MA, 11 janeiro de 2021.

À Senhora

Thuany Costa de Sá Gomes
Secretário MunicipaHe-'Administração'
Nesta,

Prezada Senhora,

Tendo tomado_cpnhecimenXó''da'"Reallzação^cio .Rregão Presencial paVá Registro de Pre
ços, tendo corno Õrgão.'Gé?encladqr,a^Secretar]CMunicii5ál de^AdniinistHça^^ mediante oMemoran
do Circular nS i06/2021> para'o/Registro,de Preços para a prestação de serWçosjde Desinsetlzação,
Desratização, Descupinlza'çâo,SRoçp^ Capina, Podá tíéÁrvores, Linipeza "de Caixa d'ágúa e Limpeza de
Cisterna para aSecretaria Munidpal de',Adrninistração:'de São J.oãp dos'Patos/MA|par'a oexercício de
2021, encaminhamos aVossa Senhoria nossa Manifestàção-dè^lhtenção de participação do processo
licitatório, na condição de ÓrgãóiPârticipanté dÕ*Teferido procèsso licitatórig, conforme previsto no
Decreto Federal n2 7.892/2013 e al.terações.posteriores. —

••t j

§•

Segue em anexo..nossa manifestação e planilha.cóm'quãnti,tativos e descriminação dos
produtos. .. i I

* . ' •" ;'A. V-.. • • .v"'.. ri-; j

; Certo dèiSÜa atenção,/agfádeço antecipadamente. • ^

..........

Atenciosamente,'

Marianna Lvhã'^a fipche^antosTeixeira

Secretária Municipal de Educação|
Portaria ns 002/2021 i

! -•

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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ANEXO - SOLICITAÇÃO DE DESPESA N2 1101004/2021

unicef*^

FOLHA n"

Item Especificação í Unid. L(uant.

1

Serviço de Desinsetização, para eliminar e prevenir a proliferação de mosquitos, formi '̂
gas, baratas, e outros insetos, aracnídeos, quiolópodese, dipiópodes, através da utilizaj;
ção de pulverizadores, gel, pó seco, armadilhas adesiva e/ou outros produtos necessá
rios; com baixa toxidade aohomem e atendimento àsnormas ambientais vigentes. 1' i

m^ 7000

2

Serviço de Desratização, eliminar e prevenir a proliferação de ratos, através da utiliza
ção de produtos rodenticidas de efeito e com sistemas de porta Iscas normatizados';,
com baixa toxidade ao homem e atendimento àsnormas ambientais vigentes. i;

m^ 7000

3

Serviço de De5cupÍnÍzaçãp,.para-elimínar-e..preyenir-a-proliferação de-cuplns-e-focos-
diversos nas áreas de mãdeiramentp, arvoredos,-'mobllfários, com a útiilzaçâo deprodurj
tosem atendimento àsnormas ambientais vigentes. li

^ 'í i
V•' . í' '

7000

4 Serviço de Limpeza de Caixad'água ' " j-' ' ' m'. 200

5 Serviço de Limpeza de Cisterna ^ ^ ' ' • - ' |l' •;' í 1! \ 200

- l( i-;' - ^ -1' I
Jòão Idos Patos, il janeiro de 2021.

--^L-• ' I--T- V - -i' • i
í ií "^"í •• '.'(W.ji |i -1V.rV.| {\\ \<-' /AtenGlos'ah^ente,'̂ ^•^Y'*/''.'' í '1

.. . i i i' !-Ki} • •- : r.
•v, V • t'AV

•.v/ ^ —-í.xv-;. . • •'.i

• ') •

' !- •
1 •!. <

;
I t •

MarianfTrLvra'afj^cÍ^Santos-Télxeirafj J' j ,
• U'̂ 'Secretárla Municipal de Édücaçãò |i ' J

/V^Roilarla n2'002/2021*V' ; í--!- ' j
v5\W-!:í'v-. ,v í\vi i

liH"- 1/i

Vj

:• J-
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SOLICITAÇÃO DE DESPESA í'

unicefí?^

FOLHA n'

.ubnca

N9 1101001/2021
São João dos Patos/MA, 11 janeiro de 2021.

À Senhora

Thuany Costa de Sá Gomes
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Nesta,

Prezada Senhora,

."í

!•

ços

do

produtos.

- ' ' " 'l " • I' Ii • I
Tendo tomado conhecimento da.Realízação^do Pregão-.Presencialipara Registro de Pre-

, tendo como Órgão Gerencladora Secretãria Muhjcipar^de Admin o Memoran-
Circular n2:06/2021, parajo Registrd;dè Preços-para''alprestação de serviçõs"de|DesÍnsetízação,

Desratização, Déscupinização/Ròço,_G^ Podaidè Árvores,;Limpeza dè.C^^^^ d'água e Limpeza de
Cisterna para aSecretanájiyiuni^^^ Administração de SãóJbãO/dps Pátqs/MA para oexercício de
2021, encaminharhos--a Võssa.^Senhórla;'noissa-Manifestação de Intenção dé párticipação do processo
iicitatório, na condição, de Órgãô^Partiçipante do-.feferldo processo',liçitátório; conforme previsto no
Decreto Federaln® 7.892/20Í3\ev^lterações posteriores;- '̂IÍ j

Segue em anexp-nqssa manifestação e planilhá:com':qüàntitátivòs e dêscriminação dos
. !•> . r' ; íl.i j

• V-:,; ' ^.v', I! t' I'

Gerto'de sua àtépção, agradeço,antecjpãdamente/ ,; • •

|i I' ;
"Atenclòsaménte,-

/eira Lima

/MÇmipfp_a1de.Sa,úde.
taria n^ 007/2021

wvw.saojoaodospatos.ma.gov.br
A*/ rSaíiMírt \/ornoc. -1 QK nem+r-rt . nCD- CK ftftK-Onn QõA Do»-í>c/r/JA
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ANEXO - SOLICITAÇÃO DE DESPESA m 1101001/2021

unicef^ll

FOLHA n°

ubrica

ITEM ESPECIFICAÇÃO ' ' UN D. QUANT.

1

Serviço de Desinsetização, para eliminar e prevenir a proliferação de mosquitos,
formigas, baratas, e outros Insetos, aracnídeos, quioiópodese, dipiópodes, através da
utilização de pulverizadores, gel, pó seco, armadilhas adesiva e/ou outros produtos
necessários; com baixa toxidade ao homem e atendimento às normas ambientais
vigentes. j;'

m' 6000

2

Serviço de Desratização, eliminar e prevenir a proliferação de ratos, através da utili
zação de produtos rodentlcldas de efeito e com sistemas de porta iscas norrnàtiza-
dos; com baixa toxidade ao homem e atendimento às normas ambientais vigentes.

m^ 6000

3

Serviço de Descüpii;iização,.para eiiminane-preyenir a proliferação de cupins é focos
diversos nas áreas, de madeirámehto,. aivòredos, mòbi|iários', com a^.utillzáçãoifde
produtos em'àtendimentois normas ambientais vigentes. I|í •] {

""

-

6000

4 Serviço delimpeza de Caixad'áBuar • ' - % !íl - 100

5 ServiçodèLimpezade^Çisterna . v ' í[j / 100

{/.- •s •'

i'! i í

. ''̂ >1 --.ri. visãoJoão dós pkbs/MA, 11 janeiro de2021.
4:. ; , • l! :

s, "
I- .-j

y

• 'Atenciosamente,

ra LinHa

deíSaúde?
007/2Ó2Í-'\ ;

_ \ s\ \ • -

'•s ^
i \ .. T

( ( \v'
X'f(\

1

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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