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PREGÃO ELETRÔNICO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Rio de Janeiro

Campus São Gonçalo
 

Pregão Eletrônico   Nº 00002/2020(SRP) 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

09.381.250/0001-93 - KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

1 CAMISA UNIFORME Unidade 5760 R$ 18,0000 R$ 13,8000 R$ 79.488,0000
Marca: FINNO
Fabricante: KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS
Modelo / Versão: CAMISA POLO FEMININA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA POLO FEMININA Malha piquet 50% algodão e 50% poliéster, fio 30/1, na cor
branca. Mangas curtas retilíneas com ribana sanfonada estilo de 30mm com duas listras verdes, com gramatura 210 g/m2. Gola
retilínea canelada PesCo, com 50mm de largura e efeito sanfonado também com duas listras verdes, onde deverá ser aplicado reforço
da mesma matéria-prima, para efeito de acabamento. Abertura do peitilho com 150mm frontal do lado direito, com transpasse de
35mm do mesmo lado. Abotoamento da vista com três (3) botões de quatro (4) furos cada, no tamanho de 10mm de diâmetro, com
casas no tamanho de 12mm, no sentido vertical. O botão deve ter as faces polidas e levemente abauladas, com depressão central,
transparente, composição 100% poliéster, de consistência dura e indeformável pelo calor. A logo institucional deve ser bordada e
colocada no lado esquerdo superior (a identificação do nome do Campus será fornecida pela solicitante no momento do envio da
logomarca). Referências de tamanho e cores da logo institucional, com base no Manual de Aplicação da Marca IF – Edição 2015.
Tamanho da logomarca Institucional horizontal: 1,9 cm (altura) x 7,0 cm (largura) Cores da logomarca institucional: CAMISA POLO
FEMININA Malha piquet 50% algodão e 50% poliéster, fio 30/1, na cor branca. Mangas curtas retilíneas com ribana sanfonada estilo
de 30mm com duas listras verdes, com gramatura 210 g/m2. Gola retilínea canelada PesCo, com 50mm de largura e efeito sanfonado
também com duas listras verdes, onde deverá ser aplicado reforço da mesma matéria-prima, para efeito de acabamento. Abertura do
peitilho com 150mm frontal do lado direito, com transpasse de 35mm do mesmo lado. Abotoamento da vista com três (3) botões de
quatro (4) furos cada, no tamanho de 10mm de diâmetro, com casas no tamanho de 12mm, no sentido vertical. O botão deve ter as
faces polidas e levemente abauladas, com depressão central, transparente, composição 100% poliéster, de consistência dura e
indeformável pelo calor. A logo institucional deve ser bordada e colocada no lado esquerdo superior (a identificação do nome do
Campus será fornecida pela solicitante no momento do envio da logomarca). Referências de tamanho e cores da logo institucional,
com base no Manual de Aplicação da Marca IF – Edição 2015. Tamanho da logomarca Institucional horizontal: 1,9 cm (altura) x 7,0
cm (largura) Cores da logomarca institucional: deverão seguir as normas do Manual de Aplicação da Marca IF – Edição 2015:
Tipografia: “INSTITUTO FEDERAL” Open Sans bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ “Rio de Janeiro” “Campus São Gonçalo” Open
Sans regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Tamanhos a serem solicitados: PP, P, M, G, GG, XG,
XGG e EG, de acordo com as necessidades. As medidas deverão seguir a Norma ABNT NBR 16060 de referenciais de medidas do
corpo humano. O fornecedor deverá apresentar amostras de todos os tamanhos deste item com a logomarca bordada conforme arte
enviada pelo solicitante, para análise e aprovação da Comissão designada para tal fim, como condição de aceitação do pregão para
comprovação de capacidade de execução. A Logomarca / arte será fornecida pelo órgão solicitante. As listras na gola e no punho
devem ter a largura (o tamanho se refere ao comprimento total) de 2 milímetros espaçados em 3 milímetros. Entretela deve ser
macia e solúvel. As peças devem ser lavadas pós confecção. O tecido deve ser alvejado. A largura da bainha deverá ser de 2,5cm por
0,5cm

2 CAMISA UNIFORME Unidade 5580 R$ 34,4000 R$ 15,9000 R$ 88.722,0000
Marca: FINNO
Fabricante: KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS
Modelo / Versão: CAMISA POLO MASCULINA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA POLO MASCULINA Malha piquet 50% algodão e 50% poliéster, fio 30/1, na cor
branca. Mangas curtas com ribana sanfonada estilo de 30mm com duas listras verdes, com gramatura 210 g/m2. Gola canelada
PesCo, com 80mm de largura e efeito sanfonado também com duas listras verdes, onde deverá ser aplicado reforço da mesma
matéria-prima, para efeito de acabamento. Abertura do peitilho com 150mm frontal do lado direito, com transpasse de 35mm do
mesmo lado. Abotoamento da vista com três (3) botões de quatro (4) furos cada, no tamanho de 10mm de diâmetro, com casas no
tamanho de 12mm, no sentido vertical. O botão deve ter as faces polidas e levemente abauladas, com depressão central,
transparente, composição 100% poliéster, de consistência dura e indeformável pelo calor. A logo institucional deve ser bordada e
colocada no lado esquerdo superior (a identificação do nome do Campus será fornecida pela solicitante no momento do envio da
logomarca). Referências de tamanho e cores da logo institucional, com base no Manual de Aplicação da Marca IF – Edição 2015.
Tamanho da logomarca Institucional horizontal: 1,9 cm (altura) x 7,0 cm (largura) Cores da logomarca institucional: deverão seguir
as normas do Manual de Aplicação da Marca IF – Edição 2015: Tipografia: “INSTITUTO FEDERAL” Open Sans bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ “Rio de Janeiro” “Campus São Gonçalo” Open Sans regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Tamanhos a serem solicitados: PP, P, M, G, GG, XG, XGG e EG, de acordo com as necessidades. As
medidas deverão seguir a Norma ABNT NBR 16060 de referenciais de medidas do corpo humano. O fornecedor deverá apresentar
amostras de todos os tamanhos deste item com a logomarca bordada conforme arte enviada pelo solicitante, para análise e
aprovação da Comissão designada para tal fim, como condição de aceitação do pregão para comprovação de capacidade de execução.
A Logomarca / arte será fornecida pelo órgão solicitante As listras na gola e no punho devem ter a largura (o tamanho se refere ao
comprimento total) de 2 milímetros espaçados em 3 milímetros. Entretela deve ser macia e solúvel. As peças devem ser lavadas pós
confecção. O tecido deve ser alvejado. A largura da bainha deverá ser de 2,5cm. por 0,5cm.

10 CAMISA UNIFORME Unidade 1500 R$ 18,0000 R$ 13,8000 R$ 20.700,0000
Marca: FINNO
Fabricante: KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS
Modelo / Versão: CAMISA POLO FEMININA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA POLO FEMININA Malha piquet 50% algodão e 50% poliéster, fio 30/1, na cor
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branca. Mangas curtas retilíneas com ribana sanfonada estilo de 30mm com duas listras verdes, com gramatura 210 g/m2. Gola
retilínea canelada PesCo, com 50mm de largura e efeito sanfonado também com duas listras verdes, onde deverá ser aplicado reforço
da mesma matéria-prima, para efeito de acabamento. Abertura do peitilho com 150mm frontal do lado direito, com transpasse de
35mm do mesmo lado. Abotoamento da vista com três (3) botões de quatro (4) furos cada, no tamanho de 10mm de diâmetro, com
casas no tamanho de 12mm, no sentido vertical. O botão deve ter as faces polidas e levemente abauladas, com depressão central,
transparente, composição 100% poliéster, de consistência dura e indeformável pelo calor. A logo institucional deve ser bordada e
colocada no lado esquerdo superior (a identificação do nome do Campus será fornecida pela solicitante no momento do envio da
logomarca). Referências de tamanho e cores da logo institucional, com base no Manual de Aplicação da Marca IF – Edição 2015.
Tamanho da logomarca Institucional horizontal: 1,9 cm (altura) x 7,0 cm (largura) Cores da logomarca institucional: CAMISA POLO
FEMININA Malha piquet 50% algodão e 50% poliéster, fio 30/1, na cor branca. Mangas curtas retilíneas com ribana sanfonada estilo
de 30mm com duas listras verdes, com gramatura 210 g/m2. Gola retilínea canelada PesCo, com 50mm de largura e efeito sanfonado
também com duas listras verdes, onde deverá ser aplicado reforço da mesma matéria-prima, para efeito de acabamento. Abertura do
peitilho com 150mm frontal do lado direito, com transpasse de 35mm do mesmo lado. Abotoamento da vista com três (3) botões de
quatro (4) furos cada, no tamanho de 10mm de diâmetro, com casas no tamanho de 12mm, no sentido vertical. O botão deve ter as
faces polidas e levemente abauladas, com depressão central, transparente, composição 100% poliéster, de consistência dura e
indeformável pelo calor. A logo institucional deve ser bordada e colocada no lado esquerdo superior (a identificação do nome do
Campus será fornecida pela solicitante no momento do envio da logomarca). Referências de tamanho e cores da logo institucional,
com base no Manual de Aplicação da Marca IF – Edição 2015. Tamanho da logomarca Institucional horizontal: 1,9 cm (altura) x 7,0
cm (largura) Cores da logomarca institucional: deverão seguir as normas do Manual de Aplicação da Marca IF – Edição 2015:
Tipografia: “INSTITUTO FEDERAL” Open Sans bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ “Rio de Janeiro” “Campus São Gonçalo” Open
Sans regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Tamanhos a serem solicitados: PP, P, M, G, GG, XG,
XGG e EG, de acordo com as necessidades. As medidas deverão seguir a Norma ABNT NBR 16060 de referenciais de medidas do
corpo humano. O fornecedor deverá apresentar amostras de todos os tamanhos deste item com a logomarca bordada conforme arte
enviada pelo solicitante, para análise e aprovação da Comissão designada para tal fim, como condição de aceitação do pregão para
comprovação de capacidade de execução. A Logomarca / arte será fornecida pelo órgão solicitante. As listras na gola e no punho
devem ter a largura (o tamanho se refere ao comprimento total) de 2 milímetros espaçados em 3 milímetros. Entretela deve ser
macia e solúvel. As peças devem ser lavadas pós confecção. O tecido deve ser alvejado. A largura da bainha deverá ser de 2,5cm por
0,5cm (COTA ME/EPP PARA O ITEM 1)

11 CAMISA UNIFORME Unidade 1440 R$ 34,4000 R$ 15,9000 R$ 22.896,0000
Marca: FINNO
Fabricante: KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS
Modelo / Versão: CAMISA POLO MASCULINA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA POLO MASCULINA Malha piquet 50% algodão e 50% poliéster, fio 30/1, na cor
branca. Mangas curtas com ribana sanfonada estilo de 30mm com duas listras verdes, com gramatura 210 g/m2. Gola canelada
PesCo, com 80mm de largura e efeito sanfonado também com duas listras verdes, onde deverá ser aplicado reforço da mesma
matéria-prima, para efeito de acabamento. Abertura do peitilho com 150mm frontal do lado direito, com transpasse de 35mm do
mesmo lado. Abotoamento da vista com três (3) botões de quatro (4) furos cada, no tamanho de 10mm de diâmetro, com casas no
tamanho de 12mm, no sentido vertical. O botão deve ter as faces polidas e levemente abauladas, com depressão central,
transparente, composição 100% poliéster, de consistência dura e indeformável pelo calor. A logo institucional deve ser bordada e
colocada no lado esquerdo superior (a identificação do nome do Campus será fornecida pela solicitante no momento do envio da
logomarca). Referências de tamanho e cores da logo institucional, com base no Manual de Aplicação da Marca IF – Edição 2015.
Tamanho da logomarca Institucional horizontal: 1,9 cm (altura) x 7,0 cm (largura) Cores da logomarca institucional: deverão seguir
as normas do Manual de Aplicação da Marca IF – Edição 2015: Tipografia: “INSTITUTO FEDERAL” Open Sans bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ “Rio de Janeiro” “Campus São Gonçalo” Open Sans regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Tamanhos a serem solicitados: PP, P, M, G, GG, XG, XGG e EG, de acordo com as necessidades. As
medidas deverão seguir a Norma ABNT NBR 16060 de referenciais de medidas do corpo humano. O fornecedor deverá apresentar
amostras de todos os tamanhos deste item com a logomarca bordada conforme arte enviada pelo solicitante, para análise e
aprovação da Comissão designada para tal fim, como condição de aceitação do pregão para comprovação de capacidade de execução.
A Logomarca / arte será fornecida pelo órgão solicitante As listras na gola e no punho devem ter a largura (o tamanho se refere ao
comprimento total) de 2 milímetros espaçados em 3 milímetros. Entretela deve ser macia e solúvel. As peças devem ser lavadas pós
confecção. O tecido deve ser alvejado. A largura da bainha deverá ser de 2,5cm. por 0,5cm. (COTA ME/EPP PARA O ITEM 2)

Total do Fornecedor: R$
211.806,0000

 
09.430.460/0001-24 - CONFECCOES L.C. - EIRELI

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

4 JALECO Unidade 2110 R$ 31,9400 R$ 30,0000 R$ 63.300,0000
Marca: LC
Fabricante: CONFECCOES LC
Modelo / Versão: PROPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JALECO, MATERIAL BRIM, TIPO LONGO, TIPO MANGA LONGA, QUANTIDADE BOLSOS 1
SUPERIOR ESQUERDO E 2 INFERIORES UN, TAMANHO SOB MEDIDA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME
MODELO DO ÓRGÃO, TIPO ABERTURA FRONTAL, USO PROTEÇÃO

12 JALECO Unidade 600 R$ 31,9400 R$ 30,0000 R$ 18.000,0000
Marca: LC
Fabricante: CONFECCOES LC
Modelo / Versão: PROPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JALECO, MATERIAL BRIM, TIPO LONGO, TIPO MANGA LONGA, QUANTIDADE BOLSOS 1
SUPERIOR ESQUERDO E 2 INFERIORES UN, TAMANHO SOB MEDIDA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME
MODELO DO ÓRGÃO, TIPO ABERTURA FRONTAL, USO PROTEÇÃO

Total do Fornecedor: R$ 81.300,0000
 

10.275.216/0001-13 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

7 BERMUDA Unidade 4240 R$ 13,5000 R$ 11,6000 R$ 49.184,0000
Marca: Daré
Fabricante: Nadia Confecções
Modelo / Versão: Esportiva
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERMUDA ADEQUADA À PRÁTICA ESPORTIVA (FEM)

8 SHORT
MASCULINO

Unidade 3980 R$ 19,3400 R$ 12,5000 R$ 49.750,0000

Marca: Daré
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Fabricante: Nadia Confecções
Modelo / Versão: Esportiva
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALÇÃO ADEQUADO À PRÁTICA ESPORTIVA (MAS)

Total do Fornecedor: R$ 98.934,0000
 

14.694.208/0001-62 - GIVANILDO DA FONSECA LIMA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

3 JALECO Unidade 2750 R$ 29,0000 R$ 28,9000 R$ 79.475,0000
Marca: PICHET CONFECÇÕES
Fabricante: PICHET CONFECÇÕES
Modelo / Versão: JALECO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JALECO, MATERIAL BRIM, TIPO LONGO, TIPO MANGA LONGA, QUANTIDADE BOLSOS 1
SUPERIOR ESQUERDO E 2 INFERIORES UN, TAMANHO SOB MEDIDA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME
MODELO DO ÓRGÃO, TIPO ABERTURA FRONTAL, USO PROTEÇÃO

9 JALECO Unidade 2850 R$ 34,5200 R$ 33,8000 R$ 96.330,0000
Marca: PICHET CONFECÇÕES
Fabricante: PICHET CONFECÇÕES
Modelo / Versão: JALECO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  JALECO UNISSEX Tecido em brim 100% algodão, pré-lavado para não apresentar
desbotamento ou encolhimento posterior, na cor azul royal, tipo curto. Três bolsos, com a seguinte distribuição: dois (2) na parte
inferior pareados e um (1) na parte superior esquerda. Mangas curtas. Com gola. Gramatura de 220 g/ m2.

15 JALECO Unidade 600 R$ 34,5200 R$ 33,8000 R$ 20.280,0000
Marca: PICHET CONFECÇÕES
Fabricante: PICHET CONFECÇÕES
Modelo / Versão: JALECO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JALECO UNISSEX Tecido em brim 100% algodão, pré-lavado para não apresentar
desbotamento ou encolhimento posterior, na cor azul royal, tipo curto. Três bolsos, com a seguinte distribuição: dois (2) na parte
inferior pareados e um (1) na parte superior esquerda. Mangas curtas. Com gola. Gramatura de 220 g/ m2.

Total do Fornecedor: R$
196.085,0000

 
74.161.373/0001-80 - BDS CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

5 CAMISETA Unidade 4560 R$ 19,1700 R$ 9,5000 R$ 43.320,0000
Marca: BDS
Fabricante: BDS CONFECÇÕES E SERIGRAFIA LTDA EPP
Modelo / Versão: BDS CONFECÇÕES E SERIGRAFIA LTDA EPP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISETA REGATA ADEQUADA À PRÁTICA ESPORTIVA FEMININA Malha 100%
poliamida, na cor branca com gola e manga verdes. Gramatura de 120g/ m2 A logo institucional deve ser aplicada em silk, no lado
esquerdo superior (a identificação do nome do Campus será fornecida pela solicitante no momento do envio da logomarca).
Referências de tamanho e cores da logo institucional, com base no Manual de Aplicação da Marca IF – Edição 2015.Tamanho da
logomarca Institucional vertical: 7,0 cm (altura) x 5,7 cm (largura) Cores da logomarca institucional: deverão seguir as normas do
Manual de Aplicação da Marca IF – Edição 2015: Tipografia: “INSTITUTO FEDERAL” Open Sans bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ “Rio de Janeiro” “Campus São Gonçalo” Open Sans regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Tamanhos a serem solicitados: PP, P, M, G, GG, XG, XGG e EG, de acordo com as necessidades. As
medidas deverão seguir a Norma ABNT NBR 16060 de referenciais de medidas do corpo humano. O fornecedor deverá apresentar
amostras de todos os tamanhos deste item com a logomarca em silk conforme arte enviada pelo solicitante, para análise e aprovação
da Comissão designada para tal fim, como condição de aceitação do pregão para comprovação de capacidade de execução. A
Logomarca / arte será fornecida pelo órgão solicitante. O acabamento da gola e das cavas das mangas deverão ter pesponto de
máquina reta e costura de overlock, união por máquina reta e overlock em todas as costuras. A gola sendo dupla, fazendo dupla
embutida. Seguir o mesmo padrão do corpo da peça (reta e overlock). (Não confundir camiseta “regata” com camiseta “machão”)
CUMPRIMOS COM TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E A PROPOSTA ESTA DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E
SEUS ANEXOS. VALIDADE DA PROPOSTA 120DD. PROCEDÊNCIA NACIONAL. DECLARAMOS QUE OS NOSSOS PREÇOS JÁ ESTÃO
INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS REFERENTES A FRETE, TAXAS, TRIBUTOS E DEMAIS ÔNUS.

6 CAMISETA Unidade 4300 R$ 19,1700 R$ 9,5000 R$ 40.850,0000
Marca: BDS
Fabricante: BDS CONFECÇÕES E SERIGRAFIA LTDA EPP
Modelo / Versão: BDS CONFECÇÕES E SERIGRAFIA LTDA EPP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISETA REGATA ADEQUADA À PRÁTICA ESPORTIVA MASCULINA Malha 100%
poliamida, na cor branca com gola e manga verdes. Gramatura de 120g/ m2 A logo institucional deve ser aplicada em silk, no lado
esquerdo superior. Referências de tamanho e cores da logo institucional, com base no Manual de Aplicação da Marca IF – Edição
2015. Tamanho da logomarca Institucional vertical: 7,0 cm (altura) x 5,7 cm (largura) Cores da logomarca institucional: deverão
seguir as normas do Manual de Aplicação da Marca IF – Edição 2015: Tipografia: “INSTITUTO FEDERAL” Open Sans bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ “Rio de Janeiro” “Campus São Gonçalo” Open Sans regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Tamanhos a serem solicitados: PP, P, M, G, GG, XG, XGG e EG, de acordo com as necessidades. As
medidas deverão seguir a Norma ABNT NBR 16060 de referenciais de medidas do corpo humano. O fornecedor deverá apresentar
amostras de todos os tamanhos deste item com a logomarca em silk conforme arte enviada pelo solicitante, para análise e aprovação
da Comissão designada para tal fim, como condição de aceitação do pregão para comprovação de capacidade de execução. A
Logomarca / arte será fornecida pelo órgão solicitante. O acabamento da gola e das cavas das mangas deverão ter pesponto de
máquina reta e costura de overlock, união por máquina reta e overlock em todas as costuras. A gola sendo dupla, fazendo dupla
embutida. Seguir o mesmo padrão do corpo da peça (reta e overlock). (Não confundir camiseta “regata” com camiseta “machão”)
CUMPRIMOS COM TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E A PROPOSTA ESTA DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E
SEUS ANEXOS. VALIDADE DA PROPOSTA 120DD. PROCEDÊNCIA NACIONAL. DECLARAMOS QUE OS NOSSOS PREÇOS JÁ ESTÃO
INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS REFERENTES A FRETE, TAXAS, TRIBUTOS E DEMAIS ÔNUS.

13 CAMISETA Unidade 860 R$ 19,1700 R$ 9,5000 R$ 8.170,0000
Marca: BDS
Fabricante: BDS CONFECÇÕES E SERIGRAFIA LTDA EPP
Modelo / Versão: BDS CONFECÇÕES E SERIGRAFIA LTDA EPP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISETA REGATA ADEQUADA À PRÁTICA ESPORTIVA FEMININA Malha 100%
poliamida, na cor branca com gola e manga verdes. Gramatura de 120g/ m2 A logo institucional deve ser aplicada em silk, no lado
esquerdo superior (a identificação do nome do Campus será fornecida pela solicitante no momento do envio da logomarca).
Referências de tamanho e cores da logo institucional, com base no Manual de Aplicação da Marca IF – Edição 2015.Tamanho da



22/04/2021 ComprasNet

comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp 4/4

logomarca Institucional vertical: 7,0 cm (altura) x 5,7 cm (largura) Cores da logomarca institucional: deverão seguir as normas do
Manual de Aplicação da Marca IF – Edição 2015: Tipografia: “INSTITUTO FEDERAL” Open Sans bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ “Rio de Janeiro” “Campus São Gonçalo” Open Sans regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Tamanhos a serem solicitados: PP, P, M, G, GG, XG, XGG e EG, de acordo com as necessidades. As
medidas deverão seguir a Norma ABNT NBR 16060 de referenciais de medidas do corpo humano. O fornecedor deverá apresentar
amostras de todos os tamanhos deste item com a logomarca em silk conforme arte enviada pelo solicitante, para análise e aprovação
da Comissão designada para tal fim, como condição de aceitação do pregão para comprovação de capacidade de execução. A
Logomarca / arte será fornecida pelo órgão solicitante. O acabamento da gola e das cavas das mangas deverão ter pesponto de
máquina reta e costura de overlock, união por máquina reta e overlock em todas as costuras. A gola sendo dupla, fazendo dupla
embutida. Seguir o mesmo padrão do corpo da peça (reta e overlock). (Não confundir camiseta “regata” com camiseta “machão”)
CUMPRIMOS COM TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E A PROPOSTA ESTA DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E
SEUS ANEXOS. VALIDADE DA PROPOSTA 120DD. PROCEDÊNCIA NACIONAL. DECLARAMOS QUE OS NOSSOS PREÇOS JÁ ESTÃO
INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS REFERENTES A FRETE, TAXAS, TRIBUTOS E DEMAIS ÔNUS.

14 CAMISETA Unidade 860 R$ 19,1700 R$ 9,5000 R$ 8.170,0000
Marca: BDS
Fabricante: BDS CONFECÇÕES E SERIGRAFIA LTDA EPP
Modelo / Versão: BDS CONFECÇÕES E SERIGRAFIA LTDA EPP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISETA REGATA ADEQUADA À PRÁTICA ESPORTIVA MASCULINA Malha 100%
poliamida, na cor branca com gola e manga verdes. Gramatura de 120g/ m2 A logo institucional deve ser aplicada em silk, no lado
esquerdo superior. Referências de tamanho e cores da logo institucional, com base no Manual de Aplicação da Marca IF – Edição
2015. Tamanho da logomarca Institucional vertical: 7,0 cm (altura) x 5,7 cm (largura) Cores da logomarca institucional: deverão
seguir as normas do Manual de Aplicação da Marca IF – Edição 2015: Tipografia: “INSTITUTO FEDERAL” Open Sans bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ “Rio de Janeiro” “Campus São Gonçalo” Open Sans regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Tamanhos a serem solicitados: PP, P, M, G, GG, XG, XGG e EG, de acordo com as necessidades. As
medidas deverão seguir a Norma ABNT NBR 16060 de referenciais de medidas do corpo humano. O fornecedor deverá apresentar
amostras de todos os tamanhos deste item com a logomarca em silk conforme arte enviada pelo solicitante, para análise e aprovação
da Comissão designada para tal fim, como condição de aceitação do pregão para comprovação de capacidade de execução. A
Logomarca / arte será fornecida pelo órgão solicitante. O acabamento da gola e das cavas das mangas deverão ter pesponto de
máquina reta e costura de overlock, união por máquina reta e overlock em todas as costuras. A gola sendo dupla, fazendo dupla
embutida. Seguir o mesmo padrão do corpo da peça (reta e overlock). (Não confundir camiseta “regata” com camiseta “machão”)
CUMPRIMOS COM TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E A PROPOSTA ESTA DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E
SEUS ANEXOS. VALIDADE DA PROPOSTA 120DD. PROCEDÊNCIA NACIONAL. DECLARAMOS QUE OS NOSSOS PREÇOS JÁ ESTÃO
INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS REFERENTES A FRETE, TAXAS, TRIBUTOS E DEMAIS ÔNUS.

Total do Fornecedor: R$
100.510,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$
688.635,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.
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