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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJN® 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

A Senhor

Gustavo Carvalho Silva

Departamento de Compras

DESPACHO

FOLHA n"

Encaminho a solioitação= de despesa-da Secretaria-Munícípaí de Assistência
" ' • • / . " • • 1 í . i ,

Social com vistas à realização de procedimento licitatóriò. Estamos encaminhando em
i

anexo a relação dos produtos para que seja',realizãda.á, pesquisa de preços com vistas a

realização de|- procedimento iicitatório$àraM' Regislrp.dè Preços: para eventuais aquisições
de gêneros àlimentíclos-para confecção: derceltã^b"ásicas para Jdistribuiçâo ás famílias

carentes do municípiòldè SãoJoãó dos Patos/MA para'0^exercíció de,2021, conforme segue
! V /\„ r~.l >: /•/'' / ; ,

em anexo, para elaboraçãò^dé-pèsqüisaédeprpços estimados^••
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RELAÇÃO DOS PRODUTOS
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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 carioquinha, prazo validade 180
(empacotado), pacote 1 quilo

Óleo vegetal comestível refinado tipo 1, nome óleo de soja,
embalagem plástica 900 ml;

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

Café, tipo torrado; apresentação rnoldo, tipo ernbàlágern'àltò
vácuo, pacote 250 grarnas;

Extrato alimentício (extrato de tomate), ingrediente, básico
.tomate, prazb validade' 12=meses, conservação isento de
fermentação, características adicionais maduros,
iséiecionados, sem pele è sem sementes, Í90:grarTias;
Sal, tipo refinado, apiiçáção.-jalimentícia,/características
.adicionais teor mínimo ^cloreto'de; sóAio^.98;5%i_,pacote 1
àquilo;" ^V-''n •
Açúcar, tipoxristal, .composição origerri vegetal,;sacàrosi de
'cana de j.^açúcar,^^ características"' adicionais ' isento de
jimpureza's,';'pjàzo ••validade ,mln. 12-rneses, pacote" .com 2
'quilos; N'-/-'
^Biscoito, apreseritaçâo quadrado, classificação salgado, Tipo
Icream cracker, pacote com 400 grarfi'ás;

,Biscoitodoce maizèna^pacote com .400 gramas;

'Fécula de mandioça,para.beÍju; "r -

iFIocão de arroz; fáprè^ntação prazo validade [9 .meses,
'características;-ydicionaisrdegerminado/macèradp/socádo/,
laspecto físico levem'ente'Torráda, pacote500.gramas
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.'Farinha mandio'cal ^apresentação torrada, tlRÓ'..grupo'.secá;
itipo subgrupo quebradinha,.tipo:classe branca/ pacòtéxoni" 1
'quilo >!r ^ -• •

1/ '

I QUILO

íLeite em pó, ingrédientès^açúcar,-típò.intégral,'pràzoVálidàde
'30dias (aberto)/120^ías,'(fechaclo),'pacote com'20d gramas;
Peixe em conserva, tipo peixe"sardinh_a,irttéira sem cabeça,
ingredientes molho tomaté/água/6leó'Cpmestível e sal, prazo
,validade 15 meses, lata com 130 grarnas.

Margarina, composição básica 60% lipidios,-'sabor com sal,
'apresentação.pote 500 gramas.. ^ '
Farinha milho, tipo flocão, apresentação flocos de milho, tipo
.amarela,.prazo.validade.9.,meses, características .adicionais
degerminado/macerado/socado/, aspecto físico levemente
torrada, pacote 500 gramas.
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