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oFlclo No 660/2022lPMEC/SEMED

Eldorado do Carajás, 09 de agosto de 2022
Ao Senhor
FABIO DOS SANTOS LEAL
Secretário de Administração

Assunto: Solicitação de empresa para prestação de aquisição de recarga e
vasilhame de gás GLP 13 Kg (gás e cozinha) e Agua Mineral vasilhame completo
e recarga.

J. RECARGA AGUA MINERAL GARRAFÃO 20 L sem gás, obtida diretamente d
fontes naturais. Auondicionamento: garrafáo retornável de 20 litros, lacrado
tampa e iacre plásticos descartáveis, com rótulo intacto, sem vazamentos
manchas, odores, furos, fissuras ou amasso; deverá estar em conformidade com
normas vigentes ABNT e conter, no fundo, data de fabricação, com validade n
superior a 3 anos. Rotulagem: rótulo com carimbo de aprovação ou número d

rocesso no DNPTV conten no mtnr nome da fonte
4.

b.

DESCRTçÃO UN!D SEMAD
AGUA MINERAL COPO 200M1 natural sem gás, acondicionado em copo com no
mínimo 200 ml, caixa com 48 unidades, com dados de especificaçãodo produto,
peso lÍquido, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade nãoinferior
a 06 (seis) mesesa partir da data deentrega. De acordo coma RDC no 274, de 22 de
setembro de 2005.

CX 300

AGUA MINERAL, GARRAFA 500ML Gaseificação: sem gás, Composição Química:
em níveis aceitáveis pelo ministério da saúde. Embalagem: pacote com 12 frascos,
unidade de Fornecimento: frasco de 500 ml. A água mineral deverá ter validade
mínima de 11 (onze) meses a contar da data de entrega no local determinado. A
água mineral deverá ser entregue em frascos de 500 ml, plenamente preenchidos,
tnunidos de lacre de inviolabilidades intacto, devidamente lacrados.

PCT 700

UND 1 .500

GARRAFÃO COMPLETO ACUA MINERAL 20L sem gás, obtida diretamente de
fontes naturais. Acondicionamento: garrafão retornável de 20 litros, lacrado com
tampa e lacre plásticos descartáveis, com rótulo intacto, sem vazamentos,
manchas, odcres, furos, fissuras ou amasso; deverá estar em conformidade com as
Írormas vigentes ABNT e conter, no fundo, data de fabricação, com validade não
superior a 3 anos. Rotulagem: rótulo com carimbo de aprovação ou número do
processo no DNPIV, contendo, no mínimo, nome da fonte

UND 140

DE GAS GLPacondicionado embotijão de 13 kg tipo doméstico com controle
e segurança testadoaprovado e lacrado para garantia de pesocerto e qualidade

Demais condiçõesdeverão estar deacordo com a porlaria4T de 24l03/gg ANp,
BR- 8614 ABNT para

drão das válvulas.

UND 1.400

lLHAlvE e GAS liquefeito P13 doméstico, com controlede segurança testado,
provado e lacrado para garantia de pesocerto e qualidade. Demais condiçôes

rão estar deacordo com a portaria|T de 24103199 ANP, NBR- 8614 ABNT para
rão das vulas.

UND 80
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JUSTIFICATIVA

O serviço se justifica face ao interesse público de executar a contratação de
empresa para fornecimento de vasilhames e recargas de água mineral apropriada para

consumo/ bem como a aquisição de vasilhames e recargas de gás 13 Kg (cozinha) para

atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e escolas públicas

municipais, onde esses serviços e aquísições se traduzem de suma importância para o
preparo da merenda escolar e água disponível para atendimento ao público nos diversos
serviços prestados pelos referidos setorês.

SEVERIANO SAMpAIO Assinado de forma digltàl

NASCTMENTo:83 r 4* [:'r'.i[,'rX]+i: ji-Hf]?
53200 oo

Severiano Sampaio Nascimento Macedo
SecretáÍ o de Educaçáo
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Prefeitura de ELdorado do Carajás
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . SMS

orÍcto. No 236/2022lPMEc/sMS

Eldorado do Carajás,09 de agosto 2022.

Ao Senhor
Fabio dos Santos Leal
Secretário de Administração - SECAD
Maria Nilda Pereira das Neves
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Tv. Rio Vermelho S/N - KM 100
Eldorado do Carajás - Pará

Assunto: Solicitação de contratação de empresa para fornecimento de água mineral e
gás de cozinha.

Ao cumprimentar, viemos através deste solicitar de V.S.a a viabilização de
contratação de empresa para fornecimento de água mineral e gás de cozinha. Os itens
de consumo diário que necessitam ser adquiridos constituem itens de necessidades
básicas para o pleno funcionamento das atividades da Secretaria de Saúde e seus
departamentos, portanto, torna-se imprescindível a compra dos itens relacionados a
seguir:

oescnrçÃo Do MATERTAL

1

2.

UNID QUANT

ÁOUn MINERAL COPO 200M1 naturatsern gás
ml, caixa com 48 unidades, com dados de especificaçáodo produto, peso lÍquido, marca do
fabricante, data de fabricação e pêzo de validade náoinferior a 06 (seis) mesesa partir da data
deentrega. De acordo coma RDC no 274, de 22 desetembro de 2005.

, acondicionado em copo com no mÍnimo 200

CX 800

L Gaseificação: sem gás, Composiçáo Química: em níveis
aceitáveis pelo ministério da saúde. Embalagem. pacote com 12 frascos, unidade de
Fornecimento: frasco de 500 ml. A água mineral deverá ter validade mínima de 1 'Í (onze)
meses a contar da data de entrega no local determinado. A água mineral deverá ser entregue
em frascos de 500 ml, plenamente preenchidos, munidos de lacre de inviolabilidades intacto,
devidamente lacrados.

MINERAL, GARRAFA 5OOM

PCT 4000

20 L sem gás, obtida diretamente de fontes naturais.
Acondicionamento: garrafáo retornável de 20 litros, lacrado com tampa e lacre plásticos
descartáveis, com rótulo intacto, sem vazamentos, manchas, odores, furos, fissuras ou
amasso; deverá estar em conformidade com as normas

RECARGA UA MINERAL GARRAF

vigentes ABNT e conter, no fundo, data

UN 2700

|jo!üs ]l.to: "'lcirü ciu;: iürlos \,t,:jatn, tt :;,-iiisant . c ra$c clí) StNÍiCÊ f,z i:;lo

Rua Rio Vermetho s./N - centro - km 1oo, cEp: 68524-0oo - El.dorado do carajás,/pA

3.



de fabricação, com validade não superior a 3 anos. Rotulagem: rótulo com carimbo de
aprovaçâo ou número do processo no DNPM, contendo, no mínimo, nome da fonte

GARRAFÃO COMPLETO AGUA MINERAL 201sem gás, obtida diretamente de fontes
naturais. Acondicionamento: garraÍâo retornável de 20 litros, lacrado com tampa e lacre
plásticos descartáveis, com rotulo intacto, sem vazamentos, manchas, odores, furos, fissuras
ou amasso; deverá estar em conformidade com as normas vigentes ABNT e conter, no fundo,
data de fabricação, com validade não superior a 3 anos. Rotulagem: rótulo com carimbo de
aprovação ou número do processo no DNPM, contendo, no mínimo, nome da fonte

UN 200

CARGA DE GAS GlPacondicionado embotijão de 13 kg tipo doméstico com controlede
segurança testadoaprovado e lacrado para garantia de pesocerto e qualidade. Demais
condiçôesdeverão estar deacordo com a portaria4T de24103199 ANP, NBR- 8614 ABNT para
paOrão das válvulas.

UNID 1200

UNID 30

4.

6.-

5

VASILHAME e GÁS liquefeito P13 doméstico, com controlede segurança testado, aprovado e
lacrado para garantia de pesocerto e qualidade. Demais condições deverão estar deacordo
com a porlaria47 de24103199 ANP, NBR- 8614 ABNT para
padrão das válvulas.

Na oportunidade, aproveitamos paru reiterar votos de elevada estima e
consideração.

Atenciosamente,

Alden Aires

Portaria no 41312021 -GAB
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SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS . DC

ooreçÃo oRÇAMENTARTA

Alden
Municipa de

Portaria no 41312021

e
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coDtGo ESPECTFTCAÇAO
10122 0017 2.036 Manutenção do Conselho Muníc. De Saúde
10 122 0017 2.037 Funcionamento da Sec. De Saúde
10 301 0017 2.042 Manutenção da AtenÇão Primária em Saúde
10 302 0017 2.052 Funcionamento do Hospital Municipal
10 304 0017 2.058 Manut. Do Prog. De Vigilância Sanitária

/r;criu.r. ;t.;o 'i:1()tu t'iri{.t iodil.l: y.ljí')r}'1. i: :";tiitsuil .t .. c., ril*o rlc stÀJí iC)Ê 1,i;z isjc: . '

Rua Duque de Caxias s,/n - setor 5-km1oo, CEP: ô85zq-ooo - Etdorado do Carajás,zpA
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Eldiiiâilo
do Carajás

Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETARTA MUNrctpAL DE sRúor - sMS

JUSTtFtcATTvA - coNTRATaçÃo DE EMpRESA pARA FoRNEctMENTo
oe Ácue MTNERAL e cÁs DE cozlNHA

A Aquisição de água mineral e gás de cozinha visa atender as necessidades dos
setores relacionados aos Programas do Fundo Municipal de Saúde, dos
Departamentos da Secretaria Municipal de Saúde, e em especial Unidades e
Postos de Saúde e o Hospital Municipal, para realização de atividades
administrativas e operacionais rotineiras. Considerando atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, afim de manter a continuidade
dos serviços da Secretaria de Saúde, que a natureza da aplicabilidade dos
desses materiais é constante pela secretaria municipal, hospital municipal e
demais unidades vinculadas ao fundo municipalde saúde e observando também
que já é de conhecimento mútuo a importância da existência desses materiais
para prover o bom andamento das atividades administrativas desta secretaria,
tal aquisição configura-se como de grande necessidade com a falta destes
materiais ocasionaria prejuízo de muitas das importantes atividades
desenvolvidas por orgãos vinculada a esta secretaria.

a Munici de Sa ê

Portaria no 41312021

Alde
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Etdt5tâtlo
do Carajás
Goverôàndo com você

Prefeitura de Etdorado do Carajás
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

CNPI 28578 160looo1-31

orÍcto. No ogst 2oz2/ pMEc/sEMMA

Eldorado do Carajás, 10 de agosto de 2O22.

l

Secretaria municipal de administração- SEMAD
Setor de compras.
Prefeitura municipal de Eldorado do Carajás.

Assunto: Solicitação de Íornecimento de água e gás

Ao cumprimenta-lo (a) com satisfação dirijo-me a vossa senhoria para solicitar o

fornecimento de água mineral e gás. Para atender as necessidades desta Secretaria

Municipal de Meio Ambiente.

O RDEM DESCRTçÃo UND QUANI
AGUA MINERAL COPO 200M1 naturat sem g ás, acondicionado em coDo qqnn no minimo
200 ml, caixa com 48 unidades, com dados de especificaçáodo produto, peso lÍquido, marca
do fabricante, data de fabricaÇão e prazo de validade náoinferior a 06 (seis) mesesa partir da
data deentrega. De acordo coma RDC no 274, de 22 desetembÍo de 2005

30

2 ÁcUA MINERAL, GARRAFA 5O0ML caseificaçâo: sem gás, Composiçáô Oulmica: em
níveis aceitáveis pelo ministério da saúde. Embalagem: pacote com 12 frascos, unidade de
Fornecimento: frasco de 500 ml. A água mineral deverá ter validade mÍnima de 1'l (onze)
meses a contar da data de entrega no local determinado. A água mineral dêverá ser
entregue em frascos de 500 ml, plenamente preenchidos, munidos de lacre de
inviolabilidades intacto, devidamente lacrados.

PCT 30

3 RECARGA Ácun urN@oa diretamente de fontes UND
naturais. Acondicionamento: garraÍão retornável de 20 litros, lacÍado com tampa e lacre
plásticos descartáveis, com rótulo intacto, sem vazamentos, manchas, odores, furos,
fissuras ou amasso; deverá estar em conformidade com as normas vigentes ABNT e
conter, no Íundo, data de fabricação, com validade nâo superior a 3 anos. Rotulagem:
rótulo com carimbo de aprovaçáo ou número do processo no DNPM, contendo, no mínimo,
nome da fonte

4 GARRAFÃO COMPLETO ÁCUn UttNfnRl 201 sem gás, obtida diretamente de fontes
naturais. Acondicionamento: garíafão retornável de 20 litros, lacrado com tampa e lacre
plástlcos descartáveis, com rótulo intacto, sem vazamentos, manchas, odores, furos,
fissuras ou amasso; deverá estar em conformidade com as normas vigentes ABNT e
conter, no fundo, data de fabricaçáo, com validade não superior a 3 anos. Rotulagem:
rótulo com carimbo de aprovaçáo ou número do processo no DNPM, contendo, no mÍnimo,
nome da fonte

UND

5
CARGA DE GÁS GLP acondicionado em botijâo de 13 kg tipo doméstico com conÍolede
segurança testadoaprovado e lacrado para garantia de pesocerto e qualidade. Demais
condiçôesdeveráo estar deacordo com a portaria4T de 24103199 ANP, NBR- 8614 ABNT
paÍa

UND

300

6

lsaias 41.2a 'Paro que todas vejam, e sdibctrn. c rnAo do Sf NHOR fez ista

Avenida Oziet Carneino n'28 km 02, CEPi 68524-000 - Eldorado do Carajás/PA

i\

Segue a lista abaixo;
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Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE * SEMMA

CN PJ: zB57 B rõo / oool-31
Governando,com

padrão das válvulas.

6
VASILHAME e OAS liquefeito P13 doméstico, com controle de segurança testado,
aprovado e lacrado para garantia de pesocerto e qualidade. Demais condiçÕes deveráo
estar deacordo com a portaria4T de 24103199 ANP, NBR- 8614 ABNT para
padrão das válvulas.

UND 4

Atenciosamente, 2art, ftn"--x'-
Paulo Franklin Lima O.das Chagas
Sec. Municipal de Meio Ambiente.

Port. N'003 /2021

Avenida ozier carneir " n"rlâ'i,?ioóí,'c1tri6y|5r:í033ó"-'flra%?ãâ31"'4?3jg3r5x"oR 
rez isto '
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Governando com

JUSTIFICATIVA

Considerando que a aquisição de materiais (gás e água) são extremamente
necessários para a manutenção e funcionamento das atividades desta secretaria.
Justifica-se a solicitação, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de

Meio Ambiente, visto que se faz necessários, para o devido funcionamento interno,

onde irá os servidores e usuário dos serviços desta secretaria, visando também futuros

eventos.

,/' 
{** l7o"'J<r r'

Paulo Franklin Lima O.das Chagas
Sec. Municipal de Meio Ambiente.

Port. N'003 /2021

Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

CNPJ 285781õo/oool-31

Avenida oziel carneir o n rlà'if,Àoóí|i8ff,'étií/i933ó'f'Êid';ã3ãto'éá?3t33;'bX 
t:r ;í' ''!o
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Eldiitâtlo
doCarajás _
Gô!ehrândo com você

ESTADo oo pnnÁ
SECRETARTA MUNrcrpAL DE ADMTNtSTRAÇÃo - sevno

CNPJ: 84.139.633 / oooT-75

OFICIO N" 59/2022lPMEC/SEMAD

Eldorado do Carajás,08 de agosto de2022

lara Braga Miranda
Gabinete

Assunto: Solicitação de empresa para fornecimento de água mineral e gás

1

4

UND QUANTORDEM DEscRrçÃo
cx 500AGUA MINERAL COPO 200M1 natural sem gás,

mÍnimo 200 ml, caixa com 48 unldades, com dados de especificaçâodo produto peso
llquido, marca do Íabricante, data de fabricaÇão e prazo de validade nâoinferior a 06 (seis)
mesesa partir da data deentrega De acordo coma RDC no 274, de 22 desetembro de
2 005

acondicionado em copo com no

500Ácun utnenRL, GARRAFA 5o0ML Gaseificaçáor sem gás, Composição Química: em
níveis âceitáveis pelo ministério da saúde. Embalagem: pacote com 12 frascos, unidade
de Fornecimento: frasco de 500 ml. A água mineral deverá ter validade mínima de 11

(onze) meses a contar da data de entrega no local determinado. A água mineral deverá
ser entregue em frascos de 500 ml, plenamente preenchidos, munidos de lacre de
inviolabilidades intacto, devidamente lacrados.

3 RECARGA AGUA MINERAL GARRAFÁO 20 L sem gás, obtida diretamente de fontes
naturais. Acondicionamento: garrafâo retôrnável de 20 litros, lacrado com tampa e lacre
plásticos descartáveis, com rôtulo intacto, sem vazamentos, manchas, odores, furos,
fissuras ou amasso; deverá estar em conformidade com as normas vigentes ABNT e
conter, no fundo, data de fabricação, com validade náo superior a 3 anos. Rotulagêm:
rótulo com carimbo de aprovaÇâo ou número do processo no DNPM, contendo, no
mínimo, nome da fonte

UND

GARRAFÁO COMPLETO ÁCUe UtNeRnl 2OL sem gás, obtida diretamente de fontes
naturais. Acondicionamento: garrafáo retoÍnável de 20 litros, lacrado com tampa e lacre
plásticos descartáveis, com rótulo intacto, sem vazamentos, manchas, odores, furos,
fissuras ou amassoi deverá estar em conformidade com as normas vigentes ABNT e
conter, no fundo, data de fabricaÇão, com validade não superior a 3 anos. Rotulagem:
rótulo com carimbo de aprovaçáo ou número do processo no DNPM, contendo, no
mínimo, nome da fonte

5
CARGA DE GÁS GLPacondicionado embotijão de 13 kg tipo doméstico com controlede
segurança testadoaprovado e lacrado para garantia de pesocerto e qualidade. Demais
condiçóesdeverão estar deacordo com a portaria4T de 24103199 ANP, NBR- 8614
ABNT para
padrão das válvulas.

6 VASILHAME e GAS liquefeito P13 doméstico, com contÍolede segurança testado,
aprovado e lacrado para garantia de pesocerto e qualidade. Demais condiçôes devêráo
estar deacordo com a portaria4T de 24103199 ANfl NBR- 8614 ABNT para
padráo das válvulas. t./ I

UND

to.

2.200

370

FABIO DOS SANTOS LEAL
Secretária Municipal de AdministraÇão

Porlatia 55712021

2. PCT

UND

UND

20



Etdtitüitlo
do Carajás
êovernando com voçê

ESTADO DO PARA
SECRETARIA I.4UNICIPAL DE ADI.4INISTRAÇÃO _ SEVNO

CNPJ: 84.139.633 / oooT-7 s

tn.í

JUSTIFICATIVA

Considerando que há a necessidade permanente do referido material
solicitado para o regular desenvolvimento das atividades administrativas dos
órgãos e entidades administrativas dos órgãos e entidades integrantes.

A presente solicitação é destinada a aquisição de água mineral,
objetivando a continuidade dos trabalhos e atender as necessidades
institucionais dos órgão/entidades e departamentos.

FABIO DOS SANTOS LEAL
Secretária Municipal de Administração

Portaria 55712021
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J- Prefeitura de rado do Carajás

Etdiitâa
do Carajás

o Secretaria Municipal de Assistência e
Social-SEMAS
cNPJ 14238555/0001 -80

oFtcto No 299 I 2022t PMEC/SEMAS

Eldorado do Carajás, 08 de agosto de2022.

Ao Senhor
Fabio dos Santos Leal
Secretária de Administração
Secretaria de Assistência Social - SEMAS

Assunto: Solicitação de fornecimento de ÁGUA E GAS

Com os meus cumprimentos, venho através deste, solicitar de vossa excelência
vlabilizaçáo de CONTRATAÇÃO DE fornecimento de AGUA E GAS, para atender as
necessidades da Secretaria de Assistência Social, tendo como base nos itens e quantitativos
abaixo descriminados.

200

1.100

ORDEM UND QUANT
GUA MINERAL COPO 200M1 naturat sem gás, acondicionado em coDo com

no mínimo 200 ml, caixa com 48 unidades, com dados de especificaçãodo
produto, peso líquido, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade
náoinferior a 06 (seis) mesesa partir da data deentrega. De acordo coma RDC no
274 de 22 desetembro de 2005

CX

GU M N ERAL GAR RAFA 500M L aSE fica ao m gAS com poS Ção
aU I m ca em n I ace itave s pe o m n t no da Saúd E mba asem pacote

om 1 2 frascos un idad d Fornect m nto fIasco d 500 m asua m ne la
d VE ra te r a I dad m I n I m d 1 1 (onze) meseS a cont Í da data de ntreg a no
local determinado. A água mineral deverá ser entregue em frascos de 500 ml,
plenamente preenchidos, munidos de lacre de inviolabilidades intacto.
devidamente lacrados.

PCT

3 RECARGA GUA MINERAL GARRAF O 20 L sem gás, obtida diretamente de
fontes naturais. Acondictonamento: garrafão retornável de 20 litros, lacrado com
tampa e lacre plásticos descartáveis, com rótulo intacto, sem vazamentos,
manchas, odores, furos, fissuras ou amasso; deverá estar em conformidade com
as normas vigentes ABNT e conter, no fundo, data de fabricação, com validade
não superior a 3 anos. Rotulagem: rótulo com carimbo de aprovação ou número

nome da fontedo rocesso no DNPM contendo no mtntmo
GARRAF O COMPLETO GUA MINERAL 20L sem gás, obtida diretamente de
fontes naturâis. Acondícionamento: garraÍão retornável de 20 litros, Iacrado com
tampa e lacre plásticos descartáveis, com rótulo intacto, sem vazamentos,
manchas, odores, furos, fissuras ou amasso, deverá estar em conformidade com

entes ABNT e conter no fundo, data de fabrica com validadeas normas

UND 1,500

4 UND 50

lsoios 41.20: 'Paíc que todas vejatn. e saibom a !:roo do SÉMlap Íe,. .sla

Rua Duque de Caxias s,/n - Setor 05 - krn 1oo - Fone /fax.@43315 1171
E-mâit: semaoseiooradoâvahoo.com br- CEP 68524-ooo - Etdorado do Carajás./pA

Senhor Secretário(a),

1-.

DESCRTÇÃo

2.
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PREF E
Prefeitu ra de o do Carajás
Secretaria Municipal de Assistência e
Social-SEMAS
cNPJ 142385s5/0001-80

Francisca eto da Rocha Santos
Secretária de Assistência Social

Port.37312021

não superior a 3 anos. Rotulagem. rotulo com carimbo de aprovação ou número
do processo no DNPM, contendo, no mínimo, nome da fonte

5.
CARGA DE GAS GlPacondicionado embotijão de 13 kg tipo doméstico com
controlede segurança testadoaprovado e lacrado para garantia de pesocerto
e qualidade. Demais condiçõesdeverão estar deacordo com a portaria4T de
24103199 ANP, NBR-8614 ABNT para
padráo das válvulas.

UND 220

6
VASILHAME e GAS liquefeito P13 domestico, com controlede segurança
testado, aprovado e lacrado para garantia de pesocerto e qualidade. Demais
condições deverão estar deacordo com a portaria4T de 24103/99 ANP, NBR-
8614 ABNT para
padrão das válvulas.

UND 15
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PREFE
Prefeitura de rado do Carajás

E Secretaria Municipal de Assistência e
Social-SEMAS
cNPJ 1423855510001-80

JUSTIFICATIVA

A contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral e Gás
Liquefeito de Petróleo - GLP (gás de cozinha) deve-se pela necessidade de atender
demanda da Secretaria de Assistência. Considerando a importância do
desenvolvimento dos programas, principalmente no que se refere ao atendimento dos
usuários da rede SUAS, que buscam diariamente atendimento social nesta secretaria.
Haja visto que a água e o gás são indispensáveis ao consumo.

Fra da Rocha Santos
Secretária de Assistência Social

Port.37312021
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f Prefeitura de do Carajás
Secretaria Municipal de Assistência e
Social-SEMAS
cNPJ 14238555/0001-80

DOTAçOES ORÇAM ENTARIAS

Francisca a Rocha Santos
Secretária de Assistência Social

Porl.37312021

coDtco ESPEC!FICAÇÃO
08122 0004 2.060 Funcionamento da Secretaria de Assistência Social-FMA
o8 241 0004.2.061 Assistência ao ldoso
08 244 0A04 2.073 Manute do PAIF-Programa Atenção lntegral à Família
08 244 0004 2.072 Manutenção do IGD-indice de Gestão Descentralizada
08 244 0004.2.074 Manutenção da Casa de Passagem
08 244 0004.2.075 ManutenÇão do Fundo SCFV
a8 244 0004.2.077 Manutengqq dos CREAS
08243 0004 2.094 Programa "Criança Feliz"
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