
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RJ
158487 - INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMPUS SãO GONçALO

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 00002/2019-000 SRP

1 - Itens da Licitação

Descrição Detalhada:

Não

Unidade

Não

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
8950

Menor Preço

Camisa uniforme, material: malha algodão fio 30.1, tipo manga: curta, tipo colarinho: gola polo, tamanho: variado, tipo uso:
uniforme, características adicionais: logotipo e incrições conforme modelo

1 - Camisa uniforme

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Arraial do Cabo/RJ (900), Belford Roxo/RJ (150), Confresa/MT (400), Duque de Caxias/RJ (760), Engenheiro Paulo
de Frontin/RJ (600), Paracambi/RJ (800), PINHEIRAL/RJ (1260), Resende/RJ (220), Rio de Janeiro/RJ (660), São
Gonçalo/RJ (1000), São João de Merti/RJ (1200), Volta Redonda/RJ (1000)

44750Quantidade Máxima para Adesões:

Descrição Detalhada:

Não

Unidade

Não

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
8410

Menor Preço

Camisa uniforme, material: malha algodão fio 30.1, tipo manga: curta, tipo colarinho: gola polo, tamanho: variado, tipo uso:
uniforme, características adicionais: logotipo e incrições conforme modelo

2 - Camisa uniforme

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Arraial do Cabo/RJ (900), Belford Roxo/RJ (150), Confresa/MT (300), Duque de Caxias/RJ (860), Engenheiro Paulo
de Frontin/RJ (600), Paracambi/RJ (800), PINHEIRAL/RJ (840), Resende/RJ (220), Rio de Janeiro/RJ (540), São
Gonçalo/RJ (1000), São João de Merti/RJ (1200), Volta Redonda/RJ (1000)

42050Quantidade Máxima para Adesões:

Descrição Detalhada:

Não

Unidade

Não

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
2870

Menor Preço

JALECO FEMININO

Tecido em brim 100% algodão, pré-lavado para não apresentar desbotamento ou encolhimento posterior, na cor branca, tipo
longo. Gramatura de 220 g/ m2.

Três bolsos, com a seguinte distribuição: dois (2) na parte inferior pareados e um (1) na parte superior esquerda. Mangas
compridas.

A altura do bolso superior deve estar alinhada ao primeiro botão.

A altura dos bolsos inferiores deverá estar alinhada ao quarto botão.

Fechamento das mangas com velcro. Quanto ao fechamento por velcro, este deve ser realizado com uma tira solta e o outro
lado fixo à manga.

As mangas devem ter costura dupla rebatida (cavas/ombro)

Com gola.

O fechamento frontal deve ser com botões de 20mm de quatro furos (Modelo imitando madrepérola/Acrílico ou poliéster.), com
casas no tamanho de 22mm no sentido vertical com, no mínimo, cinco botões, sendo o espaçamento entre botões de 7cm,
cada.
O abotoamento deve ser limpo, para isso a casa deve ser pespontada.

Apresentar fenda atrás de 28cm.

A logo institucional deve ser bordada (bem definido e respeitando a identidade visual) e colocada no bolso superior esquerdo (a
identificação do nome do Campus será fornecida pela solicitante no momento do envio da logomarca). O Espaçamento

3 - Jaleco

Quantidade Total:

Tratamento Diferenciado:

14350Quantidade Máxima para Adesões:
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Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (60), Confresa/MT (200), Duque de Caxias/RJ (200), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (600),
Paracambi/RJ (800), Rio de Janeiro/RJ (660), São Gonçalo/RJ (350)

Descrição Detalhada:

Não

Unidade

Não

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
2700

Menor Preço

JALECO MASCULINO

Tecido em brim 100% algodão, pré-lavado para não apresentar desbotamento ou encolhimento posterior, na cor branca, tipo
longo.

Gramatura de 220 g/ m2.

Três bolsos, com a seguinte distribuição: dois (2) na parte inferior pareados e um (1) na parte superior esquerda.

A altura do bolso superior deverá estar alinhada ao primeiro botão.

A altura dos bolsos inferiores deverá estar alinhada com o quarto botão.

Mangas compridas. Fechamento das mangas com velcro. Quanto ao fechamento, este deve ser realizado com uma tira solta e o
outro lado fixo à manga.

As mangas devem ter costura dupla rebatida (cavas/ombro)

Com gola

O fechamento frontal deve ser com botões de 20mm de quatro furos (Modelo imitando madrepérola/Acrílico ou poliéster.), com
casas no tamanho de 22mm no sentido vertical com, no mínimo, cinco botões, sendo o espaçamento entre botões de 7cm,
cada.
O abotoamento deve ser limpo, para isso a casa deve ser pespontada.

Apresentar fenda atrás de 28cm.

A logo institucional deve ser bordada (bem definido e respeitando a identidade visual) e colocada no bolso superior esquerdo (a
identificação do nome do Campus será fornecida pela solicitante no momento do envio da logomarca).. O Espaçamento nas

4 - Jaleco

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Arraial do Cabo/RJ (60), Confresa/MT (150), Duque de Caxias/RJ (200), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (600),
Paracambi/RJ (800), Rio de Janeiro/RJ (540), São Gonçalo/RJ (350)

13500Quantidade Máxima para Adesões:

Descrição Detalhada:

Não

Unidade

Não

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
7380

Menor Preço

Camiseta, tipo: unissex, tipo manga: regata, tipo gola: regata, tamanho: sob medida, características adicionais: conforme modelo
do órgão, material: 100% poliester, aplicação: prática esportiva

5 - Camiseta

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Arraial do Cabo/RJ (360), Confresa/MT (150), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (600), Niterói/RJ (2500), Paracambi/RJ
(800), PINHEIRAL/RJ (1260), Rio de Janeiro/RJ (660), São Gonçalo/RJ (650), Volta Redonda/RJ (400)

36900Quantidade Máxima para Adesões:

Descrição Detalhada:

Não

Unidade

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
6970

Menor Preço

Camiseta, tipo: unissex, tipo manga: regata, tipo gola: regata, tamanho: sob medida, características adicionais: conforme modelo
do órgão, material: 100% poliester, aplicação: prática esportiva

6 - Camiseta

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Arraial do Cabo/RJ (360), Confresa/MT (100), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (600), Niterói/RJ (2500), Paracambi/RJ
(800), PINHEIRAL/RJ (840), Resende/RJ (180), Rio de Janeiro/RJ (540), São Gonçalo/RJ (650), Volta Redonda/RJ
(400)

34850Quantidade Máxima para Adesões:
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Descrição Detalhada:

Não

Unidade

Não

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
5640

Menor Preço

Calção, material: poliéster, cor: vermelha, tamanho: grande, características adicionais: com sunga e cordão

7 - Calção

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Arraial do Cabo/RJ (360), Confresa/MT (100), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (600), Niterói/RJ (2500),
PINHEIRAL/RJ (840), Rio de Janeiro/RJ (540), São Gonçalo/RJ (500), Volta Redonda/RJ (200)

28200Quantidade Máxima para Adesões:

Descrição Detalhada:

Não

Unidade

Não

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
6380

Menor Preço

Bermuda, material: poliamida e elastano, modelo: sem bolso, tipo estrutura: sem estampa, tamanho: sob medida, cor: preta,
características adicionais: com cadarço

8 - Bermuda

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Arraial do Cabo/RJ (360), Confresa/MT (150), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (600), Niterói/RJ (2500),
PINHEIRAL/RJ (1260), Rio de Janeiro/RJ (660), São Gonçalo/RJ (650), Volta Redonda/RJ (200)

31900Quantidade Máxima para Adesões:

Descrição Detalhada:

Não

Unidade

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
2550

Menor Preço

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.

O fechamento frontal deve ser com botões de 20mm de dois furos, com casas no tamanho de 22mm no sentido vertical com, no
mínimo, cinco botões, sendo o espaçamento entre botões de 7cm, cada.

A logo institucional deve ser bordada na cor branca e colocada no bolso superior esquerdo. O Espaçamento nas laterais deste
bolso deverá ser de 5cm.

Ideal para quem atua com eletrotécnica, mecânica e afins.

Referências de tamanho e cores da logo institucional, com base no Manual de Aplicação da Marca IF – Edição 2015

9 - Jaleco

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Belford Roxo/RJ (300), Confresa/MT (50), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (900), Niterói/RJ (800), Volta Redonda/RJ
(500)

12750Quantidade Máxima para Adesões:

Descrição Detalhada:

Não

Unidade

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
4000

Menor Preço

Camisa uniforme, material: 100% algodão, tipo manga: curta com punho, tipo colarinho: gola polo, cor: branca, tamanho: m, g e
gg, tipo uso: administrativo, características adicionais: logomarca bordada no dorso superior esquerdo, vers

10 - Camisa uniforme

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Belford Roxo/RJ (150), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (600), Niterói/RJ (2500), Rio de Janeiro/RJ (750)
20000Quantidade Máxima para Adesões:

Descrição Detalhada:

Não

Unidade

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
4000

Menor Preço

Camisa uniforme, material: 100% algodão, tipo manga: curta com punho, tipo colarinho: gola polo, cor: branca, tamanho: m, g e
gg, tipo uso: administrativo, características adicionais: logomarca bordada no dorso superior esquerdo, vers

11 - Camisa uniforme

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Belford Roxo/RJ (150), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (600), Niterói/RJ (2500), Rio de Janeiro/RJ (750)
20000Quantidade Máxima para Adesões:
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Descrição Detalhada:

Não

Unidade

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
2500

Menor Preço

Camisa uniforme, material: malha algodão fio 30.1, tipo manga: curta, tipo colarinho: gola polo, tamanho: variado, tipo uso:
uniforme, características adicionais: logotipo e incrições conforme modelo

12 - Camisa uniforme

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Niterói/RJ (2500)
12500Quantidade Máxima para Adesões:

Descrição Detalhada:

Não

Unidade

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
2500

Menor Preço

Camisa uniforme, material: malha algodão fio 30.1, tipo manga: curta, tipo colarinho: gola polo, tamanho: variado, tipo uso:
uniforme, características adicionais: logotipo e incrições conforme modelo

13 - Camisa uniforme

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Niterói/RJ (2500)
12500Quantidade Máxima para Adesões:

Descrição Detalhada:

Não

Unidade

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
800

Menor Preço

JALECO FEMININO

Tecido em brim 100% algodão, pré-lavado para não apresentar desbotamento ou encolhimento posterior, na cor branca, tipo
longo. Gramatura de 220 g/ m2.

Três bolsos, com a seguinte distribuição: dois (2) na parte inferior pareados e um (1) na parte superior esquerda. Mangas
compridas.

A altura do bolso superior deve estar alinhada ao primeiro botão.

A altura dos bolsos inferiores deverá estar alinhada ao quarto botão.

Fechamento das mangas com velcro. Quanto ao fechamento por velcro, este deve ser realizado com uma tira solta e o outro
lado fixo à manga.

As mangas devem ter costura dupla rebatida (cavas/ombro)

Com gola.

O fechamento frontal deve ser com botões de 20mm de quatro furos (Modelo imitando madrepérola/Acrílico ou poliéster.), com
casas no tamanho de 22mm no sentido vertical com, no mínimo, cinco botões, sendo o espaçamento entre botões de 7cm,
cada.
O abotoamento deve ser limpo, para isso a casa deve ser pespontada.

Apresentar fenda atrás de 28cm.

A logo institucional deve ser bordada (bem definido e respeitando a identidade visual) e colocada no bolso superior esquerdo (a
identificação do nome do Campus será fornecida pela solicitante no momento do envio da logomarca). O Espaçamento

14 - Jaleco

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Niterói/RJ (800)
4000Quantidade Máxima para Adesões:

Descrição Detalhada: JALECO MASCULINO

Tecido em brim 100% algodão, pré-lavado para não apresentar desbotamento ou encolhimento posterior, na cor branca, tipo
longo.

Gramatura de 220 g/ m2.

Três bolsos, com a seguinte distribuição: dois (2) na parte inferior pareados e um (1) na parte superior esquerda.

A altura do bolso superior deverá estar alinhada ao primeiro botão.

A altura dos bolsos inferiores deverá estar alinhada com o quarto botão.

Mangas compridas. Fechamento das mangas com velcro. Quanto ao fechamento, este deve ser realizado com uma tira solta e o
outro lado fixo à manga.

15 - Jaleco

PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 00002/2019-000 SRP UASG 158487 (4/5)09/10/2019  11:41



Não

Unidade

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
800

Menor Preço

As mangas devem ter costura dupla rebatida (cavas/ombro)

Com gola

O fechamento frontal deve ser com botões de 20mm de quatro furos (Modelo imitando madrepérola/Acrílico ou poliéster.), com
casas no tamanho de 22mm no sentido vertical com, no mínimo, cinco botões, sendo o espaçamento entre botões de 7cm,
cada.
O abotoamento deve ser limpo, para isso a casa deve ser pespontada.

Apresentar fenda atrás de 28cm.

A logo institucional deve ser bordada (bem definido e respeitando a identidade visual) e colocada no bolso superior esquerdo (a
identificação do nome do Campus será fornecida pela solicitante no momento do envio da logomarca).

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Niterói/RJ (800)
4000Quantidade Máxima para Adesões:

Descrição Detalhada:

Não

Unidade

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
180

Menor Preço

Camiseta, tipo: unissex, tipo manga: regata, tipo gola: regata, tamanho: sob medida, características adicionais: conforme modelo
do órgão, material: 100% poliester, aplicação: prática esportiva

16 - Camiseta

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Resende/RJ (180)
900Quantidade Máxima para Adesões:

Descrição Detalhada:

Não

Unidade

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
800

Menor Preço

Calção, material: poliéster, cor: vermelha, tamanho: grande, características adicionais: com sunga e cordão

17 - Calção

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Paracambi/RJ (800)
4000Quantidade Máxima para Adesões:

Descrição Detalhada:

Não

Unidade

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
800

Menor Preço

Bermuda, material: poliamida e elastano, modelo: sem bolso, tipo estrutura: sem estampa, tamanho: sob medida, cor: preta,
características adicionais: com cadarço

18 - Bermuda

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Paracambi/RJ (800)
4000Quantidade Máxima para Adesões:
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