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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 00007/2020(SRP) 

RESULTADO POR FORNECEDOR

00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK-SCREEN LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

1 CAMISETA Unidade 100 R$ 18,0400 R$ 15,0000 R$ 1.500,0000
Marca: jem
Fabricante: jem
Modelo / Versão: 01
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA POLO CAMERATA. Conforme Arte constante no Anexo I-A – Aplicação em silk
screen frente, costas e manga, modelagem feminina ou masculina em tamanhos PP, P, M, G, GG e XG, padrão adulto; tecido malha,
com gramatura de classificação média (entre 130 e 220 g/m2, com tolerância de +- 5%), conforme as normas da ABNT para tecidos,
na cor preta, 67% poliéster e 33% viscose; manga curta, com punho de 2,6 cm de largura na cor preta; gola polo, fechamento por
dois botões, costura em linha poliéster, com 6 cm de largura, na cor preta e barra dobrada, tipo bainha, com 2 cm de largura,
costurada com três agulhas. Aplicação em silk screen na frente e na manga esquerda e nas costas em três cores (branco, verde e
vermelho), com uso da logomarca do instituto na versão vertical, no peito, lado esquerdo de quem veste. Etiqueta contendo
tamanho, marca e composição. As peças deverão ser embaladas individualmente. O quantitativo por modelagem e 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-
versaofinal.pdf/view).

2 CAMISETA Unidade 100 R$ 18,0400 R$ 15,0000 R$ 1.500,0000
Marca: jem
Fabricante: jem
Modelo / Versão: 02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA POLO CORAL. Conforme Arte constante no Anexo I-B – Aplicação em silk
screen frente, costas e manga, modelagem feminina ou masculina 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 preta, 67% poliéster e 33% viscose; manga curta, com punho de 2,6 cm de largura na cor azul; gola polo,
fechamento por dois botões, costura em linha poliéster, com 6 cm de largura, na cor azul e barra dobrada, tipo bainha, com 2 cm de
largura, costurada com três agulhas. Aplicação em silk screen na frente e na manga esquerda e nas costas em cinco cores (branco,
azul, amarelo, verde e vermelho), com uso da logomarca do instituto na versão vertical, no peito, lado esquerdo de quem veste.
Etiqueta contendo tamanho, marca e composição. As peças deverão ser embaladas individualmente. O quantitativo por modelagem e
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-versaofinal.pdf/view).

4 CAMISA
UNIFORME

Unidade 100 R$ 19,2600 R$ 12,0000 R$ 1.200,0000

Marca: jem
Fabricante: jem
Modelo / Versão: 04
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA REDONDA CAMERATA - Conforme Arte constante no Anexo I-D –
Aplicação em silk screen frente, costas e manga. Modelagens feminina tipo baby look e masculina. Tamanhos PP, P, M, G, GG e XG,
padrão adulto tipo unissex, 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, Confeccionada em malha 100% algodão, fio penteado,
gramatura mínima de 160g/m². Cor do tecido: Preta. Aplicação em silk screen na frente e na manga esquerda e nas costas em três
cores (branco, verde e vermelho), com uso da logomarca do instituto na versão vertical, nas costas. Etiqueta contendo tamanho,
marca e composição. As peças deverão ser embaladas individualmente. 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-versaofinal.pdf/view).

5 CAMISA
UNIFORME

Unidade 100 R$ 19,2600 R$ 11,5000 R$ 1.150,0000

Marca: jem
Fabricante: jem
Modelo / Versão: 05
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CAMISA GOLA REDONDA CORAL - Conforme Arte constante no Anexo I-E – Aplicação
em silk screen frente, costas e manga. Modelagens feminina tipo baby look e masculina. Tamanhos PP, P, M, G, GG e XG, padrão
adulto tipo unissex, manga curta, sendo e esta e a camiseta com barras dobradas, tipo bainha, com 2 cm de largura, costuradas com
duas agulhas (galoneira); gola redonda, tipo careca, Confeccionada em malha 100% algodão, fio penteado, gramatura mínima de
160g/m². Cor do tecido: Preta. Aplicação em silk screen na frente e na manga esquerda e nas costas em cinco cores (branco,
amarelo, azul, verde e vermelho), com uso da logomarca do instituto na versão vertical, nas costas. Etiqueta contendo tamanho,
marca e composição. As peças deverão ser embaladas individualmente. 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-versaofinal.pdf/view)."

Total do Fornecedor: R$ 5.350,0000
 

08.084.695/0001-49 - ELLEN MOALLEM & CIA LTDA
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ItemDescrição Unidade de
Fornecimento

Quantidade Critério de Valor
(*)

Valor
Unitário

Valor Global

8 CALÇA
MASCULINA

Unidade 60 R$ 45,1200 R$ 33,3000 R$ 1.998,0000

Marca: JB
Fabricante: JB
Modelo / Versão:  CALÇA FIGURINO CORAL.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  CALÇA FIGURINO CORAL. Calça masculina confeccionada em sarja, modelo tipo social,
corte reto, costura dupla reforçada, com cós com passantes, braguilha de fechamento por botão (ou colchete) e zíper resistente à
ferrugem, 04 bolsos, sendo 02 dianteiros embutidos e 02 traseiros chapados, composição 64% algodão, 34% poliéster, 02%
elastano, cor BRANCA. Tamanhos 36, 40, 42, 44, 48, 50, 58. Etiqueta contendo tamanho, marca e composição. As peças deverão ser
embaladas individualmente. Os tamanhos, serão informados no momento da solicitaçã

Total do Fornecedor: R$ 1.998,0000
 

09.674.711/0001-16 - D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

9 BOLSA ESPORTIVA Unidade 150 R$ 30,0900 R$ 18,0000 R$ 2.700,0000
Marca: Via Top
Fabricante: D & R Comercio de Bolsas e Acessórios LTDA ME
Modelo / Versão: BOLSA ESPORTIVA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOLSA ESPORTIVA PERSONALIZADA. Bolsa tipo esportiva com capacidade mínima de
30 litros. Formato retangular delimitado por dois compartimentos (bolsos) laterais de tamanho médio. Compartimento central amplo.
Fechamento de todos os compartimentos por zíper. Confeccionada em náilon. Cores preto, verde escuro e azul marinho. Duas alças
de mão e uma alça de ombro com regulagem de altura. Dimensões aproximadas 49 x 26 x 26 cm. Bordado ou aplicação em silk
screen frontal com a logomarca vertical do instituto, em três cores, conforme especificação disponível em
https://www2.ifal.edu.br/ifal/reitoria/comunicacao/l ogomarcas/manual-da-marca-if-versaofinal. pdf/view Os quantitativos de cada
cor serão informados no momento da solicitação.

Total do Fornecedor: R$ 2.700,0000
 

22.053.648/0001-69 - BARUC UNIFORMES E CONFECCOES LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

6 CAMISA
UNIFORME

Unidade 100 R$ 19,2600 R$ 12,0000 R$ 1.200,0000

Marca: BARUC
Fabricante: BARUC UNIFORMES E CONFECÇÕES
Modelo / Versão: Camisa
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA REDONDA Iflautas – Conforme Arte constante no Anexo I-F – Aplicação
em silk screen frente, costas e manga. Modelagens feminina tipo baby look e masculina. Tamanhos PP, P, M, G, GG e XG, padrão
adulto tipo unissex, 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, Confeccionada em malha 100% algodão, fio penteado, gramatura mínima de
160g/m². Cor do tecido: Preta. Aplicação em silk screen na frente e na manga esquerda e nas costas em três cores (branco, verde e
vermelho), com uso da logomarca do instituto na versão vertical, nas costas. Etiqueta contendo tamanho, marca e composição. As
peças deverão ser embaladas individualmente. 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/comunicaca o/ logomarcas/manual-da-marca-ifversaofinal. pdf/view).

Total do Fornecedor: R$ 1.200,0000
 

32.310.985/0001-48 - PROMAC COMERCIAL LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

3 CAMISETA Unidade 100 R$ 18,0400 R$ 15,0000 R$ 1.500,0000
Marca: PROMAC
Fabricante: PROMAC
Modelo / Versão: UNIDADE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CAMISA POLO IFlautas. Conforme Arte constante no Anexo I-C – Aplicação em silk
screen frente, costas e manga, modelagem feminina ou masculina 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 na cor verde, com punho de 2,6 cm de largura na cor vermelha;
gola polo, fechamento por dois botões, costura em linha poliéster, com 6 cm de largura, na cor verde e barra dobrada, tipo bainha,
com 2 cm de largura, costurada com três agulhas. Aplicação em silk screen na frente e na manga esquerda e nas costas em três
cores (preto, verde e vermelho), com uso da logomarca do instituto na versão vertical, nas costas. Etiqueta contendo tamanho,
marca e composição. As peças deverão ser embaladas individualmente. O quantitativo por modelagem e 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)."

7 CALÇA Unidade 300 R$ 34,6300 R$ 22,0000 R$ 6.600,0000
Marca: PROMAC
Fabricante: PROMAC
Modelo / Versão: UNIDADE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALÇA ESPORTIVA. Calça unisex, em tecido brim na cor preto. Calça larga modelo
esportivo, com elástico na cintura, sem fecho. Cós com, no mínimo cinco centímetros de largura com elástico preso (rebatido). Dois
bolsos frontais embutidos. Bolso traseiro chapado, funcional. Tamanhos PP, P, M, G, GG e XG. Aplicação em silk screen no bolso
traseiro, duas cores (verde e vermelho), com uso da logomarca versão vertical. Aplicação em silk screen na perna lado esquerdo de
quem veste, em uma cor (branco), conforme arte constante no Anexo I- G. Etiqueta contendo tamanho, marca e composição. As
peças deverão ser embaladas individualmente. 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).

Total do Fornecedor: R$ 8.100,0000
 
 



16/06/2020 ComprasNet

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 3/3

Valor Global da Ata: R$ 19.348,0000
(*) 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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