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PROPOSTA COMERCIAL 
 

 
AO 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 21ª REGIÃO/RN 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/SETOR DE LICITAÇÕES 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021  

PROAD Nº 838/2021 

DATA: 16/08/2021 AS 10:00 HORAS 

OBJETO: Registro de Preço para aquisição de traje social (costume completo, com duas calças; camisa; gravata; cinto; meias e 

sapatos), conforme preconiza o ATO TRT/GP Nº 717/2013, para os servidores que desempenham atividade de segurança e transporte, 

lotados na Coordenadoria de Segurança Institucional e Transporte, nos Gabinetes dos Desembargadores e no Fórum Desembargador 

Silvério Soares, do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, para uso em serviço. 

 

A empresa SHANON MODA EIRELI EPP, inscrita no CNPJ n.º 00.400.119/0001-51, estabelecida à  ST ADE Conjunto 27 

Loja 01 Lote: 20/21, Águas Claras, Brasília/DF CEP 71991-140, telefones: (61) 3328-6793 / 3328-0965 e-mail 

shanonmoda@terra.com.br, apresenta a proposta de preços, menor preço por Grupo, consoante ao Anexo I do Termo de Referência do 

presente Edital do Pregão Eletrônico 07/2021 AQUISIÇÃO DE TRAJE SOCIAL. 

 

GRUPO 1 

ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA QTD 

PREÇO R$ 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 

BENEFICIÁRIOS DE NATAL/RN: 

COSTUME COMPLETO, com duas calças, com as 

seguintes especificações: 

Paletó: – Corte italiano com duas aberturas traseiras; 

ombreiras embutidas e feltro na gola; confeccionados em 

tecido, cuja composição será de 70% de poliéster e 30% de 

viscose; fechamento frontal por 3 (três) botões, com casa de 

olho; 2 (dois) bolsos embutidos nas partes internas 

superiores; bolso superior esquerdo com acabamento 

invisível; 2 (dois) bolsos laterais externos inferiores com 

portinhola; 2 (dois) botões de enfeite em cada punho; forro 

do paletó com 100% poliéster; entretelas colantes internas 

na parte frontal e na barra Caseado na lapela; nas cores azul 

marinho, preta e/ou cinza grafite. Calças: – Modelo social 

acompanhando o corte italiano; reta em tecido e cor idêntico 

ao do paletó, com 2 (dois) bolsos dianteiros tipo faca, sem 

pregas; tecido e cor idênticos ao paletó, com forro nos 

bolsos e cós na cor do tecido da calça; fechamento frontal 

por zíper de poliéster antiferrugem com deslizamento 

prático; braguilha forrada; cós emborrachado, com 

passadores do mesmo tecido da calça; 2 (dois) bolsos 

traseiros, embutidos, com uma casa vertical e um botão. 

SHANON 26 1.113,75 28.957,50 

02 

BENEFICIÁRIOS DE MOSSORÓ/RN: 

COSTUME COMPLETO, com duas calças, com as 

seguintes especificações: 

Paletó: – Corte italiano com duas aberturas traseiras; 

SHANON 04 1.125,00 4.500,00 

mailto:shanonmoda@terra.com.br
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ombreiras embutidas e feltro na gola; confeccionados em 

tecido, cuja composição será de 70% de poliéster e 30% de 

viscose; fechamento frontal por 3 (três) botões, com casa de 

olho; 2 (dois) bolsos embutidos nas partes internas 

superiores; bolso superior esquerdo com acabamento 

invisível; 2 (dois) bolsos laterais externos inferiores com 

portinhola; 2 (dois) botões de enfeite em cada punho; forro 

do paletó com 100% poliéster; entretelas colantes internas 

na parte frontal e na barra Caseado na lapela; nas cores azul 

marinho, preta e/ou cinza grafite. Calças: – Modelo social 

acompanhando o corte italiano; reta em tecido e cor idêntico 

ao do paletó, com 2 (dois) bolsos dianteiros tipo faca, sem 

pregas; tecido e cor idênticos ao paletó, com forro nos 

bolsos e cós na cor do tecido da calça; fechamento frontal 

por zíper de poliéster antiferrugem com deslizamento 

prático; braguilha forrada; cós emborrachado, com 

passadores do mesmo tecido da calça; 2 (dois) bolsos 

traseiros, embutidos, com uma casa vertical e um botão. 

03 

BENEFICIÁRIOS DE NATAL/RN: 

CAMISA SOCIAL com as seguintes especificações: 

Camisa em tecido liso com fino acabamento; 100% algodão, 

fio 80; mangas compridas com punhos simples pespontados 

e abotoáveis com 2 (dois) botões; colarinho entretelado 

firme com reforço, pespontado, fechável por 1 (um) botão 

em casa horizontal, com paleta removível; fechamento 

frontal por 6 (seis) botões em casas verticais, com pestana e 

botão reserva na vista interna; bolso na parte superior do 

lado esquerdo, sobreposto; cores sólidas branca, cinza ou 

azul; no tamanho de acordo com o beneficiário. 

SHANON 130 243,00 31.590,00 

04 

BENEFICIÁRIOS DE MOSSORÓ/RN: 

CAMISA SOCIAL com as seguintes especificações: 

Camisa em tecido liso com fino acabamento; 100% algodão, 

fio 80; mangas compridas com punhos simples pespontados 

e abotoáveis com 2 (dois) botões; colarinho entretelado 

firme com reforço, pespontado, fechável por 1 (um) botão 

em casa horizontal, com paleta removível; fechamento 

frontal por 6 (seis) botões em casas verticais, com pestana e 

botão reserva na vista interna; bolso na parte superior do 

lado esquerdo, sobreposto; cores sólidas branca, cinza ou 

azul; no tamanho de acordo com o beneficiário. 

SHANON 20 243,00 4.860,00 

05 

BENEFICIÁRIOS DE NATAL/RN: 

GRAVATA com as seguintes especificações: 

Gravata em tecido jacquard de poliéster, com largura entre 7 

a 7,5cm em sua parte mais larga, cores sóbrias/tradicionais 

(preta, marrom, cinza, azul). 

SHANON 26 81,00 2.106,00 

06 

BENEFICIÁRIOS DE MOSSORÓ/RN: 

GRAVATA com as seguintes especificações: 

Gravata em tecido jacquard de poliéster, com largura entre 7 

a 7,5cm em sua parte mais larga, cores sóbrias/tradicionais 

(preta, marrom, cinza, azul). 

SHANON 04 81,00 324,00 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 72.337,50 (Setenta e dois mil trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) 
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GRUPO 2 

ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA QTD 

PREÇO R$ 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

07 

BENEFICIÁRIOS DE NATAL/RN: 

CINTO SOCIAL com as seguintes especificações: 

Cinto tipo dupla face; modelo social; couro legítimo; fivela 

cromada ou em aço escovado; largura mínima de 40mm; 

faces nas cores preta e marrom café; tamanho de acordo com 

o beneficiário. 

FASOLO 26 108,00 2.808,00 

08 

BENEFICIÁRIOS DE MOSSORÓ/RN: 

CINTO SOCIAL com as seguintes especificações: 

Cinto tipo dupla face; modelo social; couro legítimo; fivela 

cromada ou em aço escovado; largura mínima de 40mm; 

faces nas cores preta e marrom café; tamanho de acordo com 

o beneficiário. 

FASOLO 04 110,00 440,00 

09 

BENEFICIÁRIOS DE NATAL/RN: 

SAPATO SOCIAL com as seguintes especificações: 

Sapato social masculino, em couro legítimo; sem cadarço; 

solado confeccionado em EVA antiderrapante, com sistema 

de absorção de impacto ou amortecedores, tanto na dianteira 

como na traseira; palmilha interna anatômica não 

deformável; rosto liso; cor preta ou marrom café; fino 

acabamento; tamanho de acordo com o beneficiário. 

DEMOCRATA 26 355,00 9.230,00 

10 

BENEFICIÁRIOS DE MOSSORÓ/RN: 

SAPATO SOCIAL com as seguintes especificações: 

Sapato social masculino, em couro legítimo; sem cadarço; 

solado confeccionado em EVA antiderrapante, com sistema 

de absorção de impacto ou amortecedores, tanto na dianteira 

como na traseira; palmilha interna anatômica não 

deformável; rosto liso; cor preta ou marrom café; fino 

acabamento; tamanho de acordo com o beneficiário. 

DEMOCRATA 04 355,00 1.420,00 

11 

BENEFICIÁRIOS DE NATAL/RN: 

MEIA SOCIAL com as seguintes especificações: 

Meias social masculina, composição de 78% de algodão, 

21% de poliamida e 1% de outras fibras; nas cores azul 

marinho, preta ou cinza grafite; tamanho de acordo com o 

beneficiário. 

LUPO 78 44,00 3.432,00 

12 

BENEFICIÁRIOS DE MOSSORÓ/RN: 

MEIA SOCIAL com as seguintes especificações: 

Meias social masculina, composição de 78% de algodão, 

21% de poliamida e 1% de outras fibras; nas cores azul 

marinho, preta ou cinza grafite; tamanho de acordo com o 

beneficiário. 

LUPO 12 44,00 528,00 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 17.858,00 (Dezessete mil oitocentos e cinquenta e oito reais) 

 
 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: 90.195,50 (Noventa mil cento e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) 

 

Declaramos que, nos preços propostos, estão inclusas todas as despesas relativas à contratação, tais como salários, 

remunerações, encargos sociais, e trabalhistas, tributos, e contribuições, comissões, materiais, deslocamentos, juros, quaisquer outros 

custos relacionados com a prestação dos serviços, compromissos assumidos na licitação e demais despesas diretas e indiretas 

incidentes sobre os mesmos. 
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Declaramos que estamos de acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 

CONTATO: Vanderlino Queiroz Santos - 61/99698-9120 

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias a contar da data da sua apresentação. 

PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega dos materiais será de 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento da Nota de 

Empenho, incluído o tempo necessário para os devidos ajustes e substituições previstas nos tópicos 10.1.8 e 10.1.9 do Termo de 

Referência, assim como a tomada de medidas dos beneficiários prevista no tópico 10.2 do mesmo documento. 

LOCAL DE ENTREGA: 12.3. A entrega dos materiais objeto desta peça, bem como os ajustes ou substituição especificados nos 

tópicos 10.1.8. e 10.1.9., deverão ser realizados nos seguintes endereços: 12.3.1. Para os beneficiários lotados na cidade de Natal/RN: 

Complexo Judiciário Ministro Francisco Fausto, av. Capitão-Mor Gouveia, 3104, Lagoa Nova - Natal/RN, CEP 59063-900; 

12.3.2. Para os beneficiários lotados na cidade de Mossoró/RN: Fórum Trabalhista Desembargador Silvério Soares - FDSS, situado na 

Alameda das Carnaubeiras, 833, CEP 59625- 

410, Costa e Silva, Mossoró/RN, no horário das 8h às 16h. 

PRAZO DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado no prazo de 10 dias corridos, contados a partir da apresentação da Nota 

Fiscal. 

GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO: 7.1. O prazo mínimo de garantia dos produtos contra defeitos de 

fabricação é de 90 (noventa) dias, a partir da data do recebimento definitivo dos materiais, prevalecendo, caso maior, o prazo de 

garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor. 

SOMOS CADASTRADOS NO SICAF 

SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL 

Demais especificações e condições de fornecimento são de acordo com o edital. 

 

BANCO DO BRASIL S/A - AG: 0452-9 - C/C 60347-3 

 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA QUE ASSINARÁ A PROPOSTA E O CONTRATO 

CONFORME CONSTA NO CONTRATO SOCIAL 

NOME: Vanderlino Queiroz Santos. 

CARGO OCUPADO NA EMPRESA: Representante Legal 

NACIONALIDADE: Brasileiro  

RG: 141.835 SSP/DF CPF: 024.215.261-91 

ESTADO CÍVIL: Casado 

ENDEREÇO: SHIGS QD 706, BLOCO L, CASA 68 – ASA SUL – BRASILIA/DF 

 

Brasília, 14 de setembro de 2021. 

 

SHANON MODA EIRELI-EPP 

VANDERLINO QUEIROZ SANTOS / Sócio 

RG. 141.835 SSP/DF     CPF - 024.215.261-91                                                                                                                                                                                                                                 
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