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Memorando Circular

São João dos Patos/MA, 18 de novembro de 2021

A Secretaria Municipal de Administração, na competência de ÓRGÃO
GERENCIADOR, COMUNICA a quem possa interessar, a Intenção de participação do referido
processo licitatório para Registro dé Preços para eventual: aquisição parcelada de confecção e
serviços de malharia em. geral para atender a demanda da Secretaria Municipal: be Administração
da Prefeitura Municipal'de São João dos Patos/MA., mediante realização, deJiCjtação pública na
modalidade Pregão Eletrônico, tipo menorpreçp, por item, conforme^condições,^especificações e
quantitativos a seguir; ' ^ ^ 1

item Produto - • - ' r • iJnid. 1 Quant.

1

Aventaltip9 bata. Espécificação; material,napa; cor branca,'comprirrientò'
140 cm, largará fZO-.crni^^plicaçâo cozinha Ihdustriáj;; caractefístícàs^
adicionais: fecho lateral'íáçò, logo marca da prefeitura e secretaria!(asg). '̂'̂

5 Uriid. 1
f-- •' -

* i

10

2

Boné; tipo bico de pajo\em~Brim. "Especificação: cores^^variadas c/
serigraflá de 5x5 cm.iBpriè modelo, árabe-em tecido. de brim/sp^^ spl,
com aba tipo bico de,pato, com os'cantos_arrèdpndados,'.carneira do:
próprio tecido com 2 cm de largura embainhandò tòdo ô contornòjnterriò
Inferior, protelo para .o p"escoço no mesmo tecido.-'dd'bon'é de no
mínimo 25 cm. - • . .

^ • »

' Unid..Í
I

' • " '.1
t

20

3

Calça fem. Em brim. Espécificação: material brim- '100 %';algodãò,:
modelo trádiciPnal, típpi bolso 2 traseiros chapados fechamento ém
velcrò, 2 cháp a tipo cós^éjásticò e cordão de ajuste fcôrfi ap)jbáçãó:da
logo da prefeitura, secretaria e evento. Tamanhos {Pi',MrG e>GG)/'.jÀ. :

•- .!
i

JJnIdi
-

50

4

Calça masc. Em brimOespeclfiMçâò:^materiaÍ^b1^^ 100;%'.,álgodâo,-
modelo tradicional, •tippV:bolsq--2\traseJrÕscchap^ em
velcro, 2 chap a tipo cós-elásticd.é cordâorde'ajüsté.'̂ com'̂ ap.[içà da
logo dá,prefeitura, secretariá.è evento.^tamanhoé'(PriMJ,^:e)GG)..

- .1. 1

. • Uriid," 1
^ " : .1

50

5 Calça.tactel com boiso.especificação: nos tamanhos MrG^ GG . - ' T-Unid; 1 20

6

Calça'uniforme (cozinheira) espécificáçâo:'calça de brim-;-modelo tóm^
elástico ò cordâoi na. cor branca, em tecido brim médio, nos tamanhos
42. Uniforme muito usado por cozinheiros e ajudantes, ,por ser
confoitável. resistentee ter uma apresentação, higiênica

.' ' í

" Unid.y 10

7

Camisa em tecido brim-100.% algpdâò (cozinheiro) especLfiçaçâo:^com.
grande durabilidade e pouco encolhimento, cor branca de tamanhos
variados P, M. G e GG,

Unid. 10

8

Camisa esportiva com manga especificação: tecido cacharei, cores
variadas, e serigrafada frente e costa com 04 cores. Com aplicação da
logo da prefeitura, secretaria de educação e evento. Tamanhos variados.

Unid. 50

g

Camisa uniforme administrativo. Especificação: com manga curta gola
polo. Características do tecido:(ma!ha pv, composição: 63% poliéster e
27% viscose/ solidez da cor à iavagem, solidez da cor à luz, solidez da
cor ao suor, solidez da cor a fricção), gola e punho. Com aplicação e
logo da prefeitura, tamanhos (P, M. G, GG e XG)

Unid. 50
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10

Camiseta uniforme manga curta gola polo. Especificação: características
do tecido: (malha pv, composição: 63% polléster 27% viscose/solidez da
cor â lavagem, solidez da cor à luz, solidez da cor ao suor, solidez da cor
a fricção), gola e viés, com aplicação da logo da prefeitura, secretaria e
evento. Tamanhos variados.

Unid. 50

11

Camiseta em malha pv branca especificação: camiseta de malha pv 70%
polléster, 30% viscose, cor branca, gola redonda, mangas curtas, arte
em subtimação, frente e costas. Tamanhos P, M e 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 aplicação da logo da prefeitura, secretaria e -evento
tamanhos variados.

Unid.

• i

50

13

Camiseta'manga curtã'pára açõas especificação: camiseta em malha pv
(poli yiécose: 67% pòliéster, 33®/o viscose), gola ribana, manga curta,
costura reforçada: grarriátura 175gm/rrii2, branca, fio 30^ corri ápijcàçâo
de estampa em siik screen. Cores'e tamanhos variados, cbrn aplicação
da logo da prefeitura, secrétaria e evento^.^v/.v-;-:,-;' .--..^ *.

Unid. 50

14

Camiseta manga curta pára açõeSi 'Es^cifiráçâo:^'cajacterí^^ do
tecido: (malha pv, composição:' 63%rpòliéster!,27%\^scp^^ solidez ja
cor á,lavagem,,splLdjez;da.çor'á-'Mz,solidez.dá cofáo^d^^éolidezdí^r
a fricção) tanianho~'váriados'„-com aplicação da logoí^da-Iprefeitura,^
tamanhosvariádós.///í

: Unid. 50

15

Camiseta uniforme manga curta golo-polo, inalhá Riqüet, 50%.pol.í 50%
alg., 'modelo manga curta, cores diversas,'tamanhos p,'"^m7 g ,e gg,
características adicionais; peitilhò com fecHámerito por botão,'com o
logotipo com ápiicaçâo da logç da prefeitura, secretarià e; evento
tamatihosvariados. ' . •"' i''

í

Unid. 1
, - 1

50

16

Toucá. para cábe!p(cpzinhe|ra) especificação:-materjalLter-..brim que
garanta á cobertura tòtaídaTcabeça com proteçIpTtotal dos [càbeios^
fecho,' laçp parte .^posterior- dá cabeça, cOm logomaréájdá /prefeitura
cozinhaindustriaL"'- '• ,í--'—*

i

' i

Únid^j
•i"

10

Os Órgãos. / Secretárias què;;tiyerem a intenção!'d4:f3articipár do ré^^ Registro de
Preços, em obediênciá, devérão .':manifestar-seu Interessé^ "de participação mediante o
encaminhamento a iSecretaria-:MjihiGÍpaj» de'•AdhiInistra^ç^^^á^Prèfeítura Municipal de São João
dos Patos/MA, àà súa= 'Míanifesta^S,-formalizado e '̂áproyààô:^p'eia autoridade jcompetente, sua
concordância com objeto-a ser iicitádò--co"ntend6'á.'̂ estlrnátiva de consumo: e especificações
pertinentes, antes da realização do procedimehto/Iicitãtório., j
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