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PREGÃO ELETRÔNICO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS

Pregão Eletrônico   Nº 00005/2020(SRP) 

RESULTADO POR FORNECEDOR

09.214.944/0001-36 - TEREZINHA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

1 UNIFORME
ESCOLAR

Unidade 31148 R$ 21,5000 R$ 10,0000 R$ 311.480,0000

Marca: Própria
Fabricante: Própria
Modelo / Versão: Malha PV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA (UNIFORME ESCOLAR), conforme Arte constante no Anexo I-A – unissex, em
tamanhos PP, P, M, G, GG e XG, G1, G2 E G3 padrão adulto; tecido malha PV, com gramatura de classificação média (entre 130 e 220
g/m2, com tolerância de +- 5%), conforme as normas da ABNT para tecidos, na cor branca, 67% poliéster e 33% viscose; manga
curta, com punho de 2,6 cm de largura, com cores distribuídas da seguinte forma: 1,2 cm verde; 0,2 cm vermelho; 0,2 cm branco;
0,2 cm verde; 0,2 cm branco; e 0,6 cm vermelho; gola polo em linha poliéster, com 6 cm de largura, com cores distribuídas da
seguinte forma: 4,6 cm verde; 0,2 cm vermelho; 0,2 cm branco; 0,2 cm verde; 0,2 cm branco; e 0,6 cm vermelho; e barra dobrada,
tipo bainha, com 2 cm de largura, costurada com três agulhas. Aplicação em silk screen na frente, duas cores (verde e vermelho),
com uso da logomarca versão vertical, no peito, lado esquerdo de quem veste. Etiqueta contendo tamanho, marca e composição. As
peças deverão ser embaladas em sacos plásticos individuais. O quantitativo por tamanho será informado no momento da aquisição. A
cor pantone e a logomarca devem ser utilizadas segundo orientações do Manual de Aplicação da Marca IF, disponibilizado no site do
IFAL (https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/comunicacao/logomarcas/manual-da-marca- if-versao-final.pdf/view). (Obs.: quantitativo
destinado ao cumprimento do Art.48, Inciso III, da Lei Complementar 123/2006, correspondente a 89,67% da demanda prevista para
o item em questão).

6 UNIFORME
ESCOLAR

Unidade 800 R$ 24,6700 R$ 13,0000 R$ 10.400,0000

Marca: Própria
Fabricante: Própria
Modelo / Versão: Malha PV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA (MULHERES EMPREENDEDORAS), conforme arte constante no Anexo I-A –
unissex, em tamanhos PP, P, M, G, GG e XG, padrão adulto; tecido malha PV, com gramatura de classificação média (entre 130 e 220
g/m2, com tolerância de +- 5%), conforme as normas da ABNT para tecidos, na cor branca, 67% poliéster e 33% viscose; manga
curta, com punho de 2,6 cm de largura, com cores distribuídas da seguinte forma: 1,2 cm verde; 0,2 cm vermelho; 0,2 cm branco;
0,2 cm verde; 0,2 cm branco; e 0,6 cm vermelho; gola polo em linha poliéster, com 6 cm de largura, com cores distribuídas da
seguinte forma: 4,6 cm verde; 0,2 cm vermelho; 0,2 cm branco; 0,2 cm verde; 0,2 cm branco; e 0,6 cm vermelho; e barra dobrada,
tipo bainha, com 2 cm de largura, costurada com três agulhas. Aplicação em silk screen na frente, duas cores (verde e vermelho),
com uso da logomarca versão vertical, no peito, lado esquerdo de quem veste. Etiqueta contendo tamanho, marca e composição. As
peças deverão ser embaladas em sacos plásticos individuais. O quantitativo por tamanho será informado no momento da aquisição. O
quantitativo por tamanho será informado no momento da aquisição. A cor pantone e a logomarca devem ser utilizadas segundo
orientações do Manual de Aplicação da Marca IF, disponibilizado no site do IFAL.

Total do Fornecedor: R$
321.880,0000

 
10.275.216/0001-13 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

3 UNIFORME
ESCOLAR

Unidade 7570 R$ 17,6700 R$ 8,3000 R$ 62.831,0000

Marca: Daré
Fabricante: Daré
Modelo / Versão: Conforme edital
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA (PARA EVENTOS) – tipo unissex, tecido médio, cuja gramatura esteja entre
130 e 220 g/m2, com tolerância de +- 5%, conforme especificada nas normas da ABNT, manga curta, sendo esta e a camiseta com
barras dobradas, tipo bainha, com 2 cm de largura, costuradas com duas agulhas (galoneira); gola redonda, tipo careca, com ribana,
apresentando em sua composição 60% poliéster, 33% viscose e 3% elastano e gramatura 280 g/m2, sendo a largura de 2,5 cm. Cor
do tecido: Branca. Os tamanhos e a arte serão informados no momento de cada solicitação. (Obs.: quantitativo destinado ao
cumprimento do Art. 48, Inciso III, da Lei Complementar 123/2006, correspondente a 78,19% da demanda prevista para o item em
questão)Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de validade da proposta não
será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

4 UNIFORME
ESCOLAR

Unidade 2800 R$ 22,0000 R$ 8,9000 R$ 24.920,0000

Marca: Daré
Fabricante: Daré
Modelo / Versão: Conforme edital
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA (PARA EVENTOS), tipo unissex, tecido malha PV, 67% poliéster e 33% viscose,
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manga curta, gola redonda. Cor do tecido: Cinza, preto, vermelho, amarelo, azul ou verde. Características adicionais: impressão
frente e costas em 5 cores. Excelente acabamento e personalizada com qualidade de impressão em silk screen. Os tamanhos, a cor
do tecido e a arte serão informados no momento de cada solicitação.Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos
operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente
no fornecimento dos bens. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.

7 UNIFORME
ESCOLAR

Unidade 800 R$ 17,6700 R$ 8,4000 R$ 6.720,0000

Marca: Daré
Fabricante: Daré
Modelo / Versão: Conforme edital
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA (AÇÕES GERAIS DE EXTENSÃO), conforme arte constante no Anexo I-A - tipo
unissex, tecido médio, cuja gramatura esteja entre 130 e 220 g/m2, com tolerância de +- 5%, conforme especificada nas normas da
ABNT, manga curta, sendo esta e a camiseta com barras dobradas, tipo bainha, com 2 cm de largura, costuradas com duas agulhas
(galoneira); gola redonda, tipo careca, com ribana, apresentando em sua composição 60% poliéster, 33% viscose e 3% elastano e
gramatura 280 g/m2, sendo a largura de 2,5 cm. Cor do tecido: Branca. Os tamanho serão informados no momento da solicitação.
Obs: Especificação igual ao item 3.Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de
validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Total do Fornecedor: R$ 94.471,0000
 

26.289.993/0001-57 - FABRIL GRAFICA E MALHARIA LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

9 UNIFORME
ESCOLAR

Unidade 3590 R$ 21,5000 R$ 10,0000 R$ 35.900,0000

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRIL
Modelo / Versão: CAMISA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA (UNIFORME ESCOLAR), conforme Arte constante no Anexo I-A unissex, em
tamanhos PP, P, M, G, GG e XG, G1, G2 E G3 padrão adulto; tecido malha PV, com gramatura de classificação média (entre 130 e 220
g/m2, com tolerância de +- 5%), conforme as normas da ABNT para tecidos, na cor branca, 67% poliéster e 33% viscose; manga
curta, com punho de 2,6 cm de largura, com cores distribuídas da seguinte forma: 1,2 cm verde; 0,2 cm vermelho; 0,2 cm branco;
0,2 cm verde; 0,2 cm branco; e 0,6 cm vermelho; gola polo em linha poliéster, com 6 cm de largura, com cores distribuídas da
seguinte forma: 4,6 cm verde; 0,2 cm vermelho; 0,2 cm branco; 0,2 cm verde; 0,2 cm branco; e 0,6 cm vermelho; e barra dobrada,
tipo bainha, com 2 cm de largura, costurada com três agulhas. Aplicação em silk screen na frente, duas cores (verde e vermelho),
com uso da logomarca versão vertical, no peito, lado esquerdo de quem veste. Etiqueta contendo tamanho, marca e composição. As
peças deverão ser embaladas em sacos plásticos individuais. O quantitativo por tamanho será informado no momento da aquisição

Total do Fornecedor: R$ 35.900,0000
 

32.310.985/0001-48 - PROMAC COMERCIAL LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

5 UNIFORME
ESCOLAR

Unidade 920 R$ 22,0000 R$ 10,2000 R$ 9.384,0000

Marca: PROMAC
Fabricante: PROMAC
Modelo / Versão: UNIDADE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA (PARA O ARTIFAL), tipo unissex, tecido malha PV, 67% poliéster e 33%
viscose, manga longa com punho, gola redonda, cor do tecido: cinza, preto, vermelho, amarelo, azul, verde ou branco. Características
adicionais: impressão frente e costas em 5 cores. Excelente acabamento e personalizada com qualidade de impressão em silk screen.
Os tamanhos, a cor do tecido e a arte serão informados no momento de cada solicitação.

11 UNIFORME
ESCOLAR

Unidade 2112 R$ 17,6700 R$ 9,8000 R$ 20.697,6000

Marca: PROMAC
Fabricante: PROMAC
Modelo / Versão: UNIDADE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA (PARA EVENTOS) – tipo unissex, tecido médio, cuja gramatura esteja entre
130 e 220 g/m2, com tolerância de +- 5%, conforme especificada nas normas da ABNT, manga curta, sendo esta e a camiseta com
barras dobradas, tipo bainha, com 2 cm de largura, costuradas com duas agulhas (galoneira); gola redonda, tipo careca, com ribana,
apresentando em sua composição 60% poliéster, 33% viscose e 3% elastano e gramatura 280 g/m2, sendo a largura de 2,5 cm. Cor
do tecido: Branca. Os tamanhos e a arte serão informados no momento de cada solicitação. (Obs.: quantitativo destinado ao
cumprimento do Art. 48, Inciso III, da Lei Complementar 123/2006, correspondente a 21,81% da demanda prevista para o item 03)

Total do Fornecedor: R$ 30.081,6000
 

36.322.810/0001-01 - M3K COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

8 UNIFORME
ESCOLAR

Unidade 200 R$ 17,6700 R$ 12,0000 R$ 2.400,0000

Marca: diversas
Fabricante: diversos
Modelo / Versão: M1.V8
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  CAMISA (ARTIFAL - tipo 2) tipo unissex, tecido médio, cuja gramatura esteja entre 130
e 220 g/m2, com tolerância de +- 5%, conforme especificada nas normas da ABNT, manga curta, sendo esta e a camiseta com barras
dobradas, tipo bainha, com 2 cm de largura, costuradas com duas agulhas (galoneira); gola redonda, tipo careca, com ribana,
apresentando em sua composição 60% poliéster, 33% viscose e 3% elastano e gramatura 280 g/m2, sendo a largura de 2,5 cm. Cor
do tecido: Branca. Os tamanhos e a arte serão informados no momento de cada solicitação. Obs: Especificação igual ao item 3

Total do Fornecedor: R$ 2.400,0000
 

74.161.373/0001-80 - BDS CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDA
ItemDescrição Unidade de Quantidade Critério de Valor Valor Valor Global
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Fornecimento (*) Unitário
2 UNIFORME

ESCOLAR
Unidade 7846 R$ 15,6700 R$ 6,5000 R$ 50.999,0000

Marca: BDS
Fabricante: BDS CONFECÇÕES E SERIGRAFIA LTDA EPP
Modelo / Versão: BDS CONFECÇÕES E SERIGRAFIA LTDA EPP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISETA (UNIFORME PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA), conforme Arte constante
no Anexo I-A unissex, em tamanhos PP, P, M, G, GG e XG, padrão adulto; 100% algodão Fio 30, com gramatura de classificação
média (entre 130 e 220 g/m2, com tolerância de +- 5%), conforme as normas da ABNT para tecidos, na cor branca; sem manga,
com punho na cor verde de 2,5 cm de largura; gola redonda com 2,2 cm de largura, na cor verde, tipo careca, com composição em
64% poliéster, 33% viscose e 3% elastano; e barra dobrada, tipo bainha, com 2 cm de largura, costurada com três agulhas. Aplicação
em transfer americano na frente e nas costas duas cores (verde e vermelho), com uso da logomarca versão vertical, no peito, lado
esquerdo de quem veste. Etiqueta contendo tamanho, marca e composição. As peças deverão ser embaladas em sacos plásticos
individuais. O quantitativo por tamanho será informado no momento da aquisição. 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.

10 UNIFORME
ESCOLAR

Unidade 3000 R$ 15,6700 R$ 6,5000 R$ 19.500,0000

Marca: BDS
Fabricante: BDS CONFECÇÕES E SERIGRAFIA LTDA EPP
Modelo / Versão: BDS CONFECÇÕES E SERIGRAFIA LTDA EPP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  CAMISETA (UNIFORME PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA), conforme Arte
constante no Anexo I-A unissex, em tamanhos PP, P, M, G, GG e XG, padrão adulto; 100% algodão Fio 30, com gramatura de
classificação média (entre 130 e 220 g/m2, com tolerância de +- 5%), conforme as normas da ABNT para tecidos, na cor branca;
sem manga, com punho na cor verde de 2,5 cm de largura; gola redonda com 2,2 cm de largura, na cor verde, tipo careca, com
composição em 64% poliéster, 33% viscose e 3% elastano; e barra dobrada, tipo bainha, com 2 cm de largura, costurada com três
agulhas. Aplicação em transfer americano na frente e nas costas duas cores (verde e vermelho), com uso da logomarca versão
vertical, no peito, lado esquerdo de quem veste. Etiqueta contendo tamanho, marca e composição. As peças deverão ser embaladas
em sacos plásticos individuais. O quantitativo por tamanho será informado no momento da aquisição. 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$ 70.499,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$
555.231,6000

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

Voltar
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