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FOLHA n°

/ /Twf^ \

/iv^SKc.i

unícefíá?

São João dos Patos - MA, 12 de novembro de 2021.

A Senhora

Thuany Costa de Sá ^mes
Secretária Municipal.dé Administração
Nesta,

Sra. Secretária

Venho-por meio desta, solicitar que a Vossa Senhoria" possa tomar as
providências necessárias para a abertura de Processo"'Gicitatórjb, obedecendo aos
rigores da Lei 10.520/2002, Lei Compierrièntar n^. ^làs/^OOéívDecreto jpederal n°
10.024/2019, Lei Complèniéntar n°. 147/2014, Deçrétó/| Federal n° 8.538/15 e
alterações,' Decreto Müniçjpal n° 18/2Ó2-Í -é,-apiicando\se'/subsidiàriamente no que
couber a Lei.8.666/1993he.suas alterações.derriais jegisjações correlatas, para
Registro dé Preços para ^eventual aquisição: parcelada„dé/confecção e serviços de
malharia em geral para atender a demanda da Secretaria Municipal de Administração
da Prefeitura.Municipal de Sãò João dos Ratps/iyiA. ' ' / "

Justifica-se a necessidade deste objeto pàra-aiendér'a-secretaria Municipal de
Administração, sendo rie'cessánp a cpptrátáçao-: de-empresa éspeciãüzada em
prestação de serviços dè .maíháriá.que còhfecçipnè-camisas para eventos e uniformes
para funcionários, destinado áò^atendimento dé demandas.- ^ |

;•

Ãténciosamehtè,

í
ícaro Kairo Tavaris dos Santos

Chefe do Departamento de Compras

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



PREFEITURA OE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N° 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Compras

ANEXO

FOLHA n
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Item Produto Unid. Quant

1

Avental tipo bata. Especificação: material napa, cor branca, comprimento
140 cm, largura 70 cm, aplicação cozinha industrial, caracteristicas
adicionais: fecho lateral laço, logo marca da prefeitura e secretaria (asg)

Unid, 10

2

Boné tipo bico de pato em brim. Especificação: cores variadas d
serigrafia de 5x5 cm. Boné modelo árabe em tecido de brim sola sol,
com aba tipo bico de pato, com os cantos arredondados, cameira do
próprio tecido com 2 cm de largura embainhandotodo o contorno interno
inferior, proteção "pára o pescoço no mesmo tecido "do boné-de "no
mínimo 25:cm. . . . •

Unid.

t

1

20

3

Calça ,fèm. Em brim. Especificação: material brim- 100 % algodão,
modelò tradicional, tipo bolso 2 traseiros chapados fechamento eni
velcrp, 2 chap a tipo cós elástico e cordão de ajuste com aplicação da:
logo da prefeitura, secretaria e evento. Tamanhos (P, M. G é GG).

}
1

1

Unid. \
i

\
í

50

4

Calça rnasc. Em brim especificação; material brim-^IOO % algodão;
modelo tradicional, tipo bolso--2' traseirps-.chãpados fechamento erh
velcrp, 2 çhap a,tipo cós elástico é cordão de-ájustexpTh aplica^o-da
logo da pfefeiturà,.secretaria e evento. Tamanhos (~P, M. Gè (3(3)0'--.::: Ç

* • i

1
í

Unid. 1 50

5 Calça tactèl com bolso.especificação: nos tamanhos M, G-è^GG /\ -.y!/ ' Unid. j 20

6

Calça uniforme (cozinheira) espeçjficaçâo: cájçà.de brim-•modeló com'
elástico e cordão, há Cor-branca, erri tecido bnm.riiédio, nós4ámanhos
42. Uniforme muito usado por cozinheiros ê, ajudantes, .^,Í5Ór ser
confortável, resistente é ter uma apresentação higiênica '

i

Unid. 1 10

7

Camisa em tecido brim 100% algodão (cozinheiroj-especificação: com
grande durabilidade é poúco encolhimento, cpr branca de .taniarihos
variados p, M. G e GG, ' : .'j-, •

Unid. :
X

i

10

8

Camisa;,esportiva ^cdm manga. especificado: tecídòi càcharèl;;T:óres
variadas, e serigrafada frente e> costa com 04 cores- Com.aplicaçâp^da
iogo da prefeitura, sécretária.de educação e eventOi.Tamanhos.váriadòs.

1

Unid. ;
1

50

9

Camisa uniforme admipist^ràtivo.^-EspeciflddS- TOTI ,f^2ngá.-curta gòlá
polo. ^Cáracterísticas do, t^cido;(ma!ha py, córnpdiçâol" 63% íRoliéster e
27% viscose/ solidez da cor à^avagem; solide^cla;;Cor àMuz^ solidez da
cor ap suor, solidez da cor a'fricdo)i gola e"purihor:Com aplicação e
logo da prefeitura, tamanhos (P,.M. G, GG'è XG)

1

!

i
Unid. 1 50

10

Camiseta uniforme manga curta gola polo. Especificação: características,
do tecido: (malha pv, composiçãp: 63% poliéster 27% viscose/solldez da
cor ã lavagem, solidez da cor à luz, solidez da cor ao suor, solidez da cor
a frlcção)i gola e viés, còm aplicado da logo da prefeitura, secretaria e
evento. Tamanhos variados.

1
J

Unid:

y

50

11

Camiseta em malha pv branca especificação: camiseta de malha pv 70%
poliéster, 30% viscose, cor branca, gola redonda, mangas curtas, arte
em subtimaçâo, frente e costas. Tamanhos P, Me G.

Unid. 50

12

Camiseta manga curta gola polo. Especificação; malha piquet, 50% pol.,
50% alg., modelo manga curta, cores diversas, tamanhos p, m, g e gg,
características adicionais: peitilho com fechamento por botão, com o
logotipo com apiicação da logo da prefeitura, secretaria e evento
tamanhos variados.

Unid. 50
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13

Camiseta manga curta para ações especificação: camiseta em malha pv
(poli viscose: 67% poliéster, 33% viscose), gola ribana, manga curta,
costura reforçada; gramatura 175gm/m2, branca, fio 30,1 com aplicação
de estampa em silk screen. Cores e tamanhos variados, com aplicação
da logo da prefeitura, secretaria e evento.

Unid. 50

14

Camiseta manga curta para ações. Especificação: características do
tecido: (malha pv, composição: 63% poliéster 27% viscose/ solidez da
cor á lavagem, solidez da cor á luz, solidez da cor ao suor, solidez da cor
a fricção) tamanho variados, com aplicação da logo da prefeitura,
tamanhos variados.

Unid. 50

15

Camiseta uniforme manga curta golo polo, malha Piquet, 50% pol., 50%
alg., modelo manga curta, cprés diversas, tamanhos p, m. g e gg,
características adicionais;, peitilho com fechamento por botão, com o
logotipo com aplicação da jogo da prefeitura, secretaria e evento
tamanhosVariadòs. ^ '

Unid. í
t
i

50

16

louca para cabelo(cozinheira) especificação;' material ter brim que
garanta a cobertura totà! da cabeça com proteção total dos cabelos;
fecho/laçò parte posterior,da cabeça, cdm-Jogqrnarca da prefeitura
cozinha industriai. ' -' • >

Unid.

í

10

ícaro Kairo Tâvarié^dos Santos .•
Ghefe do Departanhéht^o^dé^Òpmpfas-

!
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