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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Compras

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

FOLHA n"

unicef^è>

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

A Senhora
Thuany Costa de Sá Gomes
Secretária Munlcijpãl de Administração
Nesta,

Sra. Secretária

Venho por meio desta, soiicitar que a Vòssa Senhoria possa tomar as
providências necessárias para a abertura de Processo''LJcitatóriò, obedecendo aos
rigores da Lei 10.520/2002, Lei Complementar n°. '123/2006,;:ÍDecreto jFederal n®
10.024/2019, Lei Gomplèmentar n°. 147/2Q14,, Decreto/, Federai tf 8.538/15 e
alterações; Decreto Municipal n° 18/2Ò2-1 é' ápIicandÒTSé/subsidiariamente no que
couber a Lei 8.666/1993 e suas alterações re d~emais ,legislações correlatas, para
Registro dé Preços para'eventual aquisição' j^rcelada^déiconfecçâo e serviços de
malharia em gerai para atender a demanda da Secretaria íMunicipãLde Administração
da Prefeitura.Municipal-de São João dos Patos/MA.

Jusdfica-se a necessidade deste-objeto para-ateridéri'secretaria Municipal dè
Administração, sendo necéssário a cpritrataçâo- de/empresa especializada em
prestação de serviços de màihàriá-qué còhfeccionè çárfiís^as para eventos e uniformes
para funcióhários, destinado aòètendiriienlò dé dèmándàs'̂ : !

Atenciosamerité,

ícaro Kairo Tavaris dos Santos
Chefe do Departamento de Compras

\wvvw.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúiio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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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, características
adicionais: fecho lateral laço, logo marca da prefeitura e secretaria (asg)

ünid. 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, carneira do
próprio tecido com 2 cm de largura embainhando todo o contorno interno
inferior, proteçâo"pàra o pescoço no mesmo tecido "do" borié dé no"^
mínimo 25'cm. -

Unid.

\

{

20

3

Calça .fem. Em brim. Especificação: rtiaterial brim- 100 % algodão,
modelo tradicional, tipo bolso 2 traseiros chapados fechamento em
velcrq, 2 chap a tipo cós elástico e cordão de ajuste com aplicação da
logo da prefeitura, secretaria.e evento. Tamanhòs (P, M. G e GG).

i

l

iüníd. i
í
j

50

4

Calça másc. Em" brim especificação; material brim-^100 % algodão,
modelo tradicional, tipo bolso-2'. traseiros-chapados' fechamento em
velcró, 2 chap a..tipo cós elástico é cordão de ajüste^çom aplíçaçâo-da
logoda prefeitura;.secrètaria e evento.Tamanhos {P;^ M. G é GG):'..'';7r ,

Ünid. 50

5 Calça tactel corri-bõlso .especificação: nos tamanhos M, G-è"^GG /} ' Unid. ; 20

6

Calça uniforme (cozinheira) especifíca^o: calça de brim-'modelo com
elástico è cordão, na cor branca, em tecido brirri. médio, nos tárhánhos
42. Uniforme muito usado por cozinheiros 'e-'ajudantes, .por ser
confortável, resistenteéter uma apresentação higiênica ''

1

Unid. 1
í

i

10

7

Camisa em tecido brim -100% algodão (cqzmheiro).especificação: com
grande durabilidade e pouco' encolhimento, cor branca de jamanhòs
variados P, M. G e GG, ... ' :

i

1
Unid. 1

i

10

8

Camisa esportiva'com manga.especificação: teçidò< cacharei,'.-cobres
variadas, e serigrafàda frente 6'costa com G4 cores/,Com; aplicação^ da
logo da prefeitura, secretaria de educação e evento.-Jámanríos.váriàdos.

1

Unid. !
i
1

1

50

9

Camisa uniforme admipisjrativlD.'Especificação:' corn ^marigá^iuíla gbla
polo. Características do. tecídò:(iria!ha pv, composição':'63% ^p^õliéster e
27% viscose/sojidéz dacbr-à^lavagem; solídez da^cor àJuz>solídez .da
cor ab suor, solidez da cor ã'fricção), gola e 'purihor.CÕm aplicação e
logo da prefeitura, tamanhos (P, M. G, GG'è.XG)

1
i
i

Unid. 1
. i

t

i

50

10

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

!

l'
í

Unid: 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, 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: peltilho com fechamento por botão, com o
logotipo com aplicação da logo da prefeitura, secretaria e evento
tamanhos variados.

Unid. 50

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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13

Camiseta manga curta para ações especificação: camiseta em malha pv
(poli viscose: 67% poliéster, 33% viscose), gola rlbana, 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 gplo polo, malha Piquet, 50% poi., 50%
alg., modelo manga curta; cores "diversas, tamanhos p, m. g e gg,
características adicionais; peitiiho com fechamento por botão, com o
logotipo çom ãplicãção da logo da prefeitura,' sècretaria e evento
tamanhos variados.

: 1

Unid. ;

í

1

50

16

Touca para cabeIo(cozinheira) especificação: rnateriai ter brim que
gararitá á cobertura totàt; da cabeça com proteção: total dos cabelos,
fecho^ laço parte posterior da cabeça, cdrn-Jogomarca da prefeitura
cozinha industriai. • --

1Unid. 1 10

•» , }j r

ícaro Kairo TàvãriS;^dps Santos
Ghefe do Departarnehtóde'Compras

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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São João dos Patos - MA, 19 de novembro de 2021.

A Senhora

Thuany Costa de Sá Gomes
Secretária Murircipal de Administração
Nesta,

Prezada Senhora,

Tendo .t^mádoVçohtíèiSimento-da Reálização>do-;pregão Eletrônico para
Registro de Preços;' "tèndò xomo Órgão Gerericiadpr';'a::'S^^ Municipal de
Administração, -médíãnié O' Memorando GÍrcular, párã/p ^Registro de Preços para
eventual aquisição parcelada dè.confecção,-é serviços''dè; malharia em| geral para
atender a demanda da^ Sécretaria Municipal de^Administração da Prefeitura Municipal
de São João dos Patòs/MA--, encaminhamos a Vossa Seritípria nossa Manifestação de
Intenção dé participação:do-.processo licitatórior-na-condição de^Órgão Participante do
referido processo licitatório;. conforme previsto no Decreto' Federal n° 7.892/2013 è
alterações posteriores;-. , ' ' i

Cérto déié-süa^àtençãó agradeço,anfecjpádamente;^

y • ' -
" Atericiosámehter""

|á^'ka Rafíegia Lima Sousa
Seí^retjária"Municipal de Ássistência Social"*"

Portaria n° 010/2021
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unícefíS?

Item Produto Unid. Quant.

1

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

Unid. 10

2

Bolsa tipo lona alpargata padrão FNS. Especificação: com alça e pegador de
mão, 2 zíperes repartindo, no tamanho 40x60 cm, e serigrafia lõxIScm. Com
aplicação da logomarca da prefeitura, secretaria municipal de saúde. Tamanho
"único"

Unid. 10

3

Boné tipo bico de pato em brim. Especificação: cores variadasrc/ serigrafia-de
5x5 cm. Boné modelo árabe em tecldo de brlfh sola sol, com aba tipo bico de
pato, com os cantos arredondados, carneira do. próprio tecido com 2 cm de
largura embainhando todo o contorno Interno inferior, proteção para o pescoçp-
no rnesmo tecido do boné de hp mínimo 25 cm..

Unid. 50

4

Calça fem. Em brim. Especificação: material ;brim- 100 % algodão, modelo
tradicional, tipò bolso.2 traseiros chapados fechámento^m velcro,.2 chap atipo
cós elástico e cordão deajuste çomraplícação:da jogada prefeitura, secretaria e
evento.Támanhòs(P, M. GéGG).'

Unid.

1

50 !

5

Calça masc. EmCbrim especificação: material brim- ipC'%' algodão^'modelo
tradicional, tipd.bóiso 2traseiros chapados fechamento em'vélçro/2 chap a tipo
cóselástico e cordãò ãé ajustecom apilcação da logo da prefeitura;.secretarlá'è
evento.Tamanhos(P, M. GéGG).

- • 1
Unid.; 20

6

Calça uniforme (cozinheira) especificação: calça.debrim- modèlòcom elástico e
cordão, na cor branca,f-èm tecido bnm rnédio, nos tãrrianhos 42.'', Uniforme
multo usado por cozinheirbs-e ajudantes, por ser confortável,^resihénte e ter
uma apresentação higiênica, . _ ' '

i
Unid.'

1
í

1

1

10

7

Camisa em tecido brtní 100% algodão (cozinheiro) especificação:'com grande
durabilididé e poucoencolhlrhento, cor brancade tamarihosvariados P, M.Ge
GG, - ^

í

Unid:
i

1

10

8

Camisa esportiva cbm rrianga .especificação: tecido cachárei,.çórès yari.adàs, e
serigrafada frente e costa.com 04 cores. Cqrp aplicação dá logo darprefeítura,
secretaria deeducação e evento. Támanhqs.yariados.- / •!

• Unid. 20

9

Camisa uniforme administrativo. Éspeciflcação: com~rnanga->.cuká'goIa polo.'
Características do tecido:(malha.py,-compqsição::63%^pblléster'e 27% viscose/
solidez da cór à lavagem, solidez da cor à'1üz,- sóliciez da cor ad suor, solidez da
cora fricção), gola e purihp.'Com apllcação è.lógo da, prefeitura, tamanhos (P,
M. G, GG e XG) " . . - -

Unid 20

10

Camiseta manga curta para ações. Especificação: camiseta em malha pv (poli
viscose: 67% poliéster, 33% viscose), gola ribaha, manga curta, costura
reforçada; gramatura 175grn/m2, branca, fio 3(3,1 com aplicação de estampa
em silk screen. Còres e tamanhos variados, com aplicação dá logo da prefeitura,
secretaria e evento.

>

^ y

'•' Unid. 50

11

Camiseta uniforme manga curta gola polo. Especificação: características do
tecido: (maiha pv, composição: 63% poliéster 27% viscose/solidez da cor ã
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. 20

12

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, M e G.

Unid. 20
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13

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. 20

14

Camiseta manga curta para ações especificação: camiseta em malha pv (poli
viscose: 67% poliéster, 33% viscose], gola ribana, manga curta, costura

reforçada: gramatura I75gm/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. 20

15

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;
j
1
)
?

20

16

Camiseta manga curta uniforme para crianças de 04 a 06 anos especificação:
características dõ tecido: (malha pv, cor branca e, cores variadas (coloridas)
composição: 100% poliéster / solidez da cor à lavagem, solidez da cor à luz,
solidez da cor ao suor, solidez da cor-a fricção). ^Com aplicação da logo da
prefeitura, secretaria de municipal'de-assistência'.social e programa social.
Tamanhos (de 04 a 06 anos) " T" - '

i

Unid;
1

í

1
(

i
1

100

1

17

Camiseta manga''CÜrtà uniforme.para crianças.de 09 a 12 arios.e'specificaçãp:
característÍcas'.,dq téçido:. (malha pv, cor branca e cores variadas',(coloridas)
composição: 100%'pó)ié.stèr 7 splidez-da cor à jàyagem, solidez-''da.còr'â~luz,
solidez da cor áo suor,-solidez da cor a fricção);,.Com aplicação,dallogo da
prefeitura, secretaria de municipal de assistêncià.,social e -prògramá social.
Tarnanhos(de9 a 12 anos) -

I

UnidJ 100

18

Camiseta manga curta uniforme para crianças de 7 a 8 especificação:
características do tecido: (malha pv, cor bráhçã e"'cores"variadás-(coloridas)
composição: 100% poliéster / solidez da cor á lavagem, solidez dá cor á luz,,
solidez da cor ao suor, solidez da cor a fricção), Com'àplic'açãò'dã.logo da
prefeitura, secretaria de<municipal de assistência social e programa"sócial.
Tamanhos (de 7 a 08 anos) •

i
\

Unid; 100

19

Camiseta manga curta uniforme^ pára idosos tajtianhòs (P, Me.G) especificação^
características do tecido; (rhalha^ pv,.cor- bránca'eJcores .variadas (coloridas)
composição; 100% poliéster[/solidez da'cor-á'làva'gerTT sõlidêz^da'cor á luz,
solidez da cor ao suor, solidez da cor.á;friççâp)rcpm'.aplicáção da logo da
prefeitura, secretaria de municipal de asslstência sbcial e programa social.-

1

1
i

UnidJ

1

l

100

20

Carniseta uniforme manga curta golo polo, 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.

1

Unid. 20

21

Sacola confeccionada em algodão 100%:cru. Especificação: com cordão.na partê-
superior para fechamento, medindo 25x35cm. Com aplicação da logo da
prefeitura. Secretaria e evento. Tamanho único

Unid. 50

22

Sacola confeccionada em algodão 100% cru. Especificação: material em lona de
algodão cru com acabamento em viés com 22mm, costura de alta resistência,
com possiblidade de cores diferentes para fundo e alça, impressão de
logomarca, bolso lateral Interno e externo com zíper, fechamento superior da
bolsa com zíper. Dimensões; largura 41 x altura 38 x fundo 11 cm.

Unid. 50

23

Sacola em nylon 70. Especificação: características do tecido: nylon 100%
poliéster, com zíper e alça de ombro. Medidas: 40x3Scom serigrafia. Com
aplicação da logo da prefeitura, secretaria e evento.

Unid. 50
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unicef#

Touca para cabelo(cozlnheira) especificação: material ter brlm que garanta a
24 cobertura total da cabeça com proteção total dos cabelos, fecho laço parte

posterior da cabeça, com logomarca da prefeitura cozinha industrial.
Unid. 10

Sec

São João dos Patos - MA, 19 de novembro de 2021.

ka Raflegi^lma Sousa •
Municipal de Assistência Social^
Portaria n° 010/2021

\ ;
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*ti i •

unicef^?/

São João dos Patos - MA, 22 de novembro de 2021,

A Senhora

Thuany Costa de Sá Gomes
Secretária Murilcipàl de Administração
Nesta,

Prezada Senhora,

12

!Tendo'tomado., conhecimento'da ReaÍizaçãó'dó'.Pre^^ Eletrônico para
Registro de Preçòsr tendò Opmo^ Órgão Gerenciador-'á^^Secretaria Municipal de
Administração, mediantero'MemorándO-.pjrculari para .'o-';Registro de Preços para
eventual aquisição parcelada dé confecção >e\'serviços\'de' malharia emigeral para
atender a demanda da Secretaria Municipal dé Administração da Prefeitura Municipal
de São João dos Ratos/MÁ, encaminhamos, a VossaL-Senfiória nossa Manifestação de
Intenção de participação do. processo licitatóriOj ná cpridiçãq de Órgão Participante do
referido processo licitatório, conforme previsto no- Décretò, Péderal.n® 7.892/2013 e
alterações posteriores.

Gerto dé süà/atençãO agradeçp.antécipadamente.

énciosamente,

Secretário Mun

Portaria n°

sa correa

de Saúde

021
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Item Produto Unid. Quant.

1

Avental tipo bata. Especificação: material napa, cor branca, comprimento 140 cm,
iargura 70 cm, apiicação cozinha industriai, características adicionais: fecho lateral
iaço, logo marca da prefeitura e secretaria (asg)

Unid. 10

2

Bolsa tipo iona alpargata padrão FNS. Especificação: com alça e pegador de mão, 2
zíperes repartindo, no tamanho 40x60 cm, e serigrafia lõxIScm. Com aplicação da
logomarca da prefeitura, secretaria municipal de saúde. Tamanho "único"

Unid. 10

3

Boné tipo bico de-patoem brim. Especificação: coresvariadasc/ serigrafia de 5x5cm.
Boné modelo árabe em.tecido de brim sola sol, com aba tipo bico de pato, com òs
cantos arredondados; carneira do próprio tecido com 2 cm de largura embalnhando
todo 0 contorno interno inferior, proteção parao pescoço no mesmo tecido do boné
de no mínimo 25 cm.

Unid.
l

100

4

Caiça em' tecido two way (copa e lavanderia). Especificação: 97% poüéster e 3%
el3Stano,jcom grande durabilidade e pouçd.éncblhim'eríto;com aplicação da logo da
prefeitura e secretaría municipál desaúde^.Tamánhps.variados: ''i

Unid.
l

50

5

Calça fem. Em brim. Especificação: material brim- 100 %aigodão,.modelo tradicional,
tipo bolso 2traseiros chapados fechamento em yélcro, 2 chap"-a.tipo.cós ejástico^e
cordão de ajuste corh aplicação da logo da prefeitura, secretaria e eyérito:',Tatfianhos
(P, M.GeGG). . •

!

Unid. 50

6

Calça masc. Em brim especificação: material brim-100 %algodão, modelo tradicional,
tipo bolso 2 traseiros chapados fechamento em veiçro; 2 chap a tipò\cós elástico e
cordão dé ajuste com aplicação da logo da prefeitura, secretaria e evehtò.-iTamanhos
(P, M.GeGG).

Unid. 50

7 Calçatactel com bolso especificação: nos tárriahhõs M,'Ge GG".- ] ; Unid. 20

8

Calça uniforme (cozinheira) '.especificação: calça de brim- modelo com .elástico e
cordão, na cor branca,'em-tecido^ brinn. médio, nos tamanhos 42. Unjfqrme^muito
usado por co2Ínhelros\eJ.ajudantés^;.jpor. ser confortável,. résistenté' e'''têrr' uma
apresentação higiênica •" "

Unid.
;

20

9

Calça uniforme paraAgentes clé"Saúdè,-EndemÍas e yigilâhcia Sanitária'.' Especificação;
caracterísVicas do tecido: masculini ou feminina em tecitío'jeanslOO%'áJgo'dão, com 2
bolsos externos na frente e i-bbisos-atrás.com-aplicaçãb'dãiíogo-dá-''prefeitura.
Secretaria de Municipal de Saúdè.Tarhanhos"variados"r

;Unid'. 50

10
Camisa ém malha PV. Especificação: manga 'longa com aplicação da logo da
prefeitura, Secretaria de Municipalde Saúde e eventos. Tamanhos (P, M. Ge GG).

Unid. 50

11
Camisa érn'tecido brím 100% algodão (cozinheiro) especificação: corri grande
durabilidade e pouco encolhimento, cor branca de tamanhos variados P, M. G e GG,

Unid. 20

12

Camisa em tecido two way (copa e lavanderia). Especificação: 97% polléster e 3%
eiastano,:com grande durabilidade e pouco encolhimento com aplicação da logo da
prefeitura e Secretaria Municipal deSaúde.Tamanhas P; Me G. '

..-"Unid. 50

13

Camisa uniforme administrativo. Especificação: com manga curta gola polo.
Características do tecido:{malha pv, composição: 63% poüéster e 27%viscose/ solidez
da cor à lavagem, solidez da cor à luz, solidez da cor ao suor, solidez da cor a fricção),
gola e punho. Com apiicação e logo da prefeitura, tamanhos (P, M. G, GGe XG)

Unid. 50

14

Camiseta manga curta para ações. Especificação: camiseta em malha pv (poliviscose:
67% poüéster, 33% viscose), gola ribana, manga curta, costura reforçada; gramatura
175gm/m2, branca, fio 3(3,1 com aplicação de estampa em siik screen. Cores e
tamanhos variados, com aplicação da logo da prefeitura, secretaria e evento.

Unid. 50
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15

Camiseta uniforme manga curta gola polo. Especificação: características do tecido:
(malha pv, composição: 63% poliéster27% viscose/solidez da cor ã 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

16

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

Uníd. 50

17

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. 50

18

Camiseta manga-curta para.ações especificação:camiseta em malha pv (poliviscose:
67% poliéster,33% viscose), gola ribana, manga curta, costura reforçada; gramatura
175gm/m2i' branca, fio 30,1 com aplicação de estampa, em silk screen. Cores e
tamanhos variados, com aplicação da logo da prefeitura, secretaria e evento.

i
Unid.

>

(

50

19

Camiseta [rnanga curta para ações. Especificação: características do tecido: (malha pv,
composição: 63% poliéster 27%viscose/solidez da cor á lavagem,solidezda cor á luz,,
solidez da cor áo suor, solidez da cor a fricção) tamanho variados, com aplicação da
logoda prefeitura, tarrianhos variados. . 'J-

I

/

i

Unid.

. . (
i

50

20

Camiseta íuniforme manga curta golo polb, malha Piquet," 50% pól.', 50% alg.7 rnodelp
manga curta, cores diversas, tamanhos p, m. gegg,-características.adiciònals; çeiti|h9
com fechaniento poríbotão; •com.0 logotipo com,aplicação da Iqgp da/prefeitura,
secretariaeeventotarTiãnhos.vàriados. ' • ' ' '/J--

Unid. 50

21
Camisola jde centro cirúrgico feminina ,especificação:'érn tecido brim,'.cpm aplicação
da logo da prefeitura. Secretaria Municipal deSaúde é Hospital.TarnanhosMeG.

Unid. 100

22
Camisola pós cirúrgica femitiinà éspecificãçâó: em.tecido ÍDrim..com 'apliçaçãada logo
da prefeitura. Secretaria Municipalde Saúde e Hospital..Tamanhos.M.e.G.í

i
Unid.

h

100

23

Campo cirúrgico duplo hosp. Especiaçãó: 0,90 x0,90 metros deJárgura, 50%,'poliéster,
160/180 fios, 260g/ml, Com aplicação da logo Hospital. Municipal oü Unidade Básica-
de Saúde., { - , .

Unid. 100

24

Campo cirúrgico duplo-hòspÍtalàr.'.EspecifIcaçâp: 0,45x0,45-metrds de''largufá,'50%'
algodão è 50% .poliéster, 160/180 fios,'260 g/ml, çorn.aplicaçãò^dà,lóg9~Hospltal'
Municipalou Unidade Básica de Saúde..

Unid. 100

25

Campo cirúrgico duplo hospitalar. Especificaçâo:.0,90x0,90-metros'de'largura, 50%
algodão é 50% polÍéster> Í60/Í80,fios, .260'̂ mi;. corri, aplicação da "logo Hospital
MunicipalouUnidadeBásica.de Saúde? - ^

»

Unid. 100

26

Campo cirúrgico fenestrado. Hosp. i,60 x 2,10.-Esp'eclficaçâo: 50% algodão e 50%
poliéster,! 160/180 fios, 260' g/mi, com aplicação da iogo Hospital Municipal ou
Unidade Básica de Saúde.

í

Unid. 100

27

Campo cirúrgico fenestrado. Hosp. 0,60x0,60. Especificação:. 0,60x0, 60 riiètros de
largura, 50% algodão e 50% poliéster, 160/180 fios, 260 g/mi,' com aplicação da logo
Hospital Municipalou Unidade Básica de Saúde. "

.-'Unid. 100

28

Campo cirúrgico fenestrado. Hosp. Especificação: 0,80x0, 80 metros de largura, 50%
algodão e 50% poliéster, 160/180 fios, 260 g/ml, com aplicação da logo Hospital
Municipalou Unidade Básicade Saúde.

Unid. 100

29

Campo cirúrgico simples hosp. 1,20x1,00. Especificação: 1,20x1, 00 metros de largura,
50% algodão e 50% poliéster, 160/180 fios, 260 g/mi, com aplicação do logo Hospital
Municipal ou Unidade Básica de Saúde.

Unid. 100

30

Campo cirúrgico simples para mesa hosp. 1,50x0,90. Especificação: 0,90x0, 60 metros
de largura, 50% algodão e 50% poliéster, 160/180 fios, 260 g/mi, com aplicação do
logo Hospital Municipal ou Unidade Básicade Saúde.

Unid. 100
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31
Campo simples para recém-nascido. Especificação:0,90x0. 75 metros, 50% algodão e
50% poliéster, 160/180 fios, 260 g/mi, com apiicação Hospital Municipale prefeitura.

Unid. 100

32

Capote cirúrgico hosp. Em brim manga ionga. Especificação: tecido hospitalar brim
santanense sol a sol, composição: 100% algodão, com apiicação do logo Hospital
Municipal ou Unidade Básica de Saúde.

Unid. 100

33

Chapéu australiano para Agentes de Saúde, Endemias e Vigilância Sanitária.
Especificação: tecido em brim, com cordão e abotoador, com aplicação da logo da
prefeitura, secretaria. Tamanho "único"

Unid. 30

34

Coletes uniforme para Agentes de Saúde, Endemias e Vigilância Sanitária,
especificação:coletes sem manga, modelo masculina ou feminina em tecido brim sol
3 soiiOO% algodão, com aplicação" da logo da prefeitura, secretaria. Támfrihòf
variados.

. Unid. 50

35

Conjunto pijaríia cirúrgico unissex em tecido brim sol a sói especificação : tecido; brim
hospitalar/ composição:100%algodão, comprimento: curto, manga: curta, gola: sem
gola, decóte V, bolso: 1 bolso chapado na parte externa superior no lado esquerdo,
com vista.larga de 3 cm de largura, e outros 2 bolsos chapados na parte inferior
externa, pespontados barra do jaieco: barra-pespontada-^cqm 3 cm de vira para
dentro, cintura: com cadarço eelástico, çor.do7aviãme1ntq:icor:,do tecido, composição
da linha: 100% poíiéster, com apiicaçlp dajogo dã prefèitura:;Secret'ar]a deMunicipal
de Saúde e Hospital.Tamanhos ( P, M, Ge GG —^ • -r"-'

i

i

Unid.

i

100

36

Conjuntojpijama hospitalar adultò'masculino espicificaçâo: ern tècTdp'brim,irnahga
curta, com aplicação da lógotda prefeitura/ Secretaria Municipal dèSaúde e Hòspítal.
Tamanhos MeG.

i

Unid.
í

t

100

37

Conjunto-pijama hospitalar-infantil masculino e feminino/.especificáçãói.-em tecido
brim, mangacurta, comaplicação Unidade da logoda prefélturarSecretariá Municipal
de Saúde e Hospital. Tamanhos-Me (3.

Unid. 50

38
Jaieco nos tamanhos p, m,. g, gg e5pecificação:-composição:.100%,--algo(dão, com
logomarca da prefeitura e a e secretaria. > :

Unid. 100

39

Lençol hospitalar para cama «com . elástico. Específicaçãd: .tamanho;_l,90 de
comprimento, 90 de largiira. 30'',dè altura 50% algodão e 50% poliéster,-: 16Ò/180
Unidade fios, 260 g/mi, com aplicação daJogo da prefeitura. Secretaria de''Municipal
de Saúde "eHospital.

Unid'.

l

100

40

Lençol solteiro hospitalar. Especificação: 1,60 métròide largúra>: 50% algodão e 50%
poliéster,U60/180 fios, 260 g/rril; personalizado cqm-a marca do-HqspÍtal Unidade
Municipal de Trizidela dp Vale ha cpr preta de,.no m^áxiníor 20 cm erh 20 cm por
metro linear.

t

Ühid. 100

41

Sacola confeccionada em ajgodão 100% cru. Especificação: com cordão na parte
superior para fechamento, medindo 25x35cm. Com apiicação da logo da prefeitura.
Secretaria e evento. Tamanho único

Unid. 50

42

Sacola confeccionada em algodão 100% cru. Especificação: material ém lona de
algodão cru com acabamento em viés com 22mm, costura de alta resistência, corn.
possibiidade de cores diferentes para fundo e alça, impressão dé Idgomárca, bolso
lateral interno e externo com zíper, fechamento superior da bolsa com zíper.
Dimensões; largura 41 x altura 38 x fundo 11 cm.

j

Unid. 50

43

Sacola em nylon 70. Especificação: características do tecido: nylon 100% poliéster,
com zíper e alça de ombro. Medidas: 40x35com serigrafía. Com aplicação da logo da
prefeitura, secretaria e evento.

Unid. 50

44

Saia uniforme para Agentes de Saúde, Endemias e Vigilância Sanitária, especificação:
características do tecido: feminina em tecido jeans 100% algodão, com 2 bolsos
externos na frente e 2 bolsos atrás.com apiicação da logo da prefeitura. Secretaria de
Municipal de Saúde. Tamanhosvariados.

Unid. 50
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Touca para cabelo(cozinhelra) especificação: material ter brim que garanta a
45 cobertura total da cabeça com proteção total dos cabelos, fecho laço parte posterior

da cabeça, com logomarca da prefeitura cozinha industrial.
Unid. 10

t --

São João dos Patos - MA, 22 de novembro de 2021,

Atenciosamente,

ecretário Mun
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SOLICITAÇÃO DE DESPESA

unicef^

São João dos Patos - MA, 23 de novembro de 2021.

A Senhora

Thuany Costa de Sá Gomes
Secretária Municipal de Administração
Nesta,

Prezada Senhora,

•Tendo tomado conhecimento da Realização-dó Pregão Eletrônico para
Registro de Preços, téndò cohío Órgão/Gérenciadór-a.'Secretaria Municipal de
Administração, mediante-o Memorando-'Circular, para,-'Registro de Preços para
eventual aquisição parcelada de confecção e .serviços, de malharia em; geral para
atender a demanda da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal
de São João dos Patos/MA, encaminhamos a Vqssá Senhoria nossa Manifestação de
Intenção de participação do processo licifatório, na.condição-de'Ófgãò Participante do
referido processo licitátório, conforme previsto no Decreto Federal n° 7.892/2013 e
alterações íposteriores. , -

Certo de sua atenção agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,

Marlanna Lyra
Secretária

Portaria n° 002/2021

Teixeira

ação
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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 industriai, características adicionais: fecho
lateral laço, logo marca da prefeitura e secretaria (asg)

Unid. 20

2

Boné tipo bico de pato em brim. Especificação: cores variadas c/ serigrafia de
5x5 cm. Boné modelo árabe em tecido de brim soia sol, com aba tipo bico de
pato, com os cantos arredondados, carneira do próprio tecido com 2 cm de
largura embainhatido todo o contorno inwrnojnferior, proteção parajDpescoço
no mesmo tecido do bonéde no mínimo 25 cm.

Unid. 50

3

Calça uniforme (cozinheira) especificação: calça de brim- modelo com elástico e
cordão, na cor branca, erh tecido brim médio, nos tamanhos 42. Uniforme
muito.usado por cozinheiros e ajudantes, por ser confortável, resistente e ter
uma apresentação higiênica ^ _

Unid. 20

4

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

Unid. 20

5

Carnisa.uriiform^.administrativo.-Especificação: com rnanga^curta gola.polo.
Característlcas''dp:tecido:(malha(Pv, composição: 63%"poiléster e.27% yiscose/
solidez da cor à lavagem, solidez da corà lüz, soiidez da cor absuor; sòlidez;,da
corJa fricção),'gola,etpunho.-Com aplicação e iogo da prefeitLirá,-tamánhos'(P,
M.G,GGeXG)

Unid.

I

20

6

Carhiseta uniforme mãrigá curta-gola, polo."Especificação: cámçterísticas do
tecido: (malha pv, còrfiposição: 63% poliéstér 27%lviscosé/solibez'ídà cor ã
lavagem, solidez da cor à.luz, solidez da cor ao suor, solidez dá cor a fricção),
gola e viés, corn aplicação da logo da prefeitura, secretaria e eventoi Tamanhos
variados. . -

i

Unid. 30

7

Camiseta em malha pv branca especificação; carhlséta,.de malha pv 70%
poiiéster, 30% viscosè, cor branca, gola redonda; mangas curtás,^.arte em
subtimaçâo, frenté e,costas. Tamanhos P, M e 6.

Unid. 30

8

Carhiseta rhanga curta,gola. polo. Especificação: malha. piquet,.-50% pól., 50%
alg.^, modelo manga curta,'cores diversas, tamanhos.p,''m, g e gg,.c'aracferlsticas
adicionais: peitilho com"fechamento porbbtão, com o,logotipo, com aplicação,
da lògo da prefeitura, secrètaflá éevento tama"nKos'varládos>-', •

í

Urild.
1

, }
i

30

9

Camiseta manga curta, paTa^^ãções^especificáção: çamjsetà/em "malha pv (poli
viscose: -67% ,po|[éster, 33%"'viscose); -gola .ribana," manga curta, costura
reforçada; gramatura 175gm/m2, branca, fib''3Ò,l,com aplicação de estampa
emsilk screen. Cores e tamanhos variados, côrh aplicação da logo da prefeitura,
secrétaria e evento.

1

• i
. Unid. 30

10

Camiseta manga curta para ações; Especificação: características do. tecido:
(malha pv, coinposição: 63% poiiéster 27% viscose/ solidez da cor á iavagern,
solidez da cor á luz, solidez da cor ao suor; solidez da cor a fricção) tamahhp
variados^ com aplicação da logo da prefeitura, tamanhos variados.'

. -Ünid. 30

11

Camiseta uniforme manga curta golo polo, malha Piquet, 50% poi., 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. 30

12

Touca para cabeio(cozinhelra] especificação: material ter brim que garanta a
cobertura totai da cabeça com proteção totai dos cabelos, fecho laço parte
posterior da cabeça, com logomarca da prefeitura cozinha industriai.

Unid. 10
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São João dos Patos-MA, 23 de novembro de 2021.

Atenciosamente,

Marianna Lyra àa Rochá^SaQtos Teixeira
Ôecrétária Münicipa! de Mucãção

Portaria n° 002/2021 .


