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CONCORRÊNCIA SRP Nº 14 /2015 
 

ATA DA REUNIÃO PARA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DAS AMOSTRAS 
 
 
Às quinze horas do dia seis do mês de novembro de 2015, foi aberta no SENAC-DF, 
Administração Regional do Distrito Federal, sediada no SIA SUL TRECHO 03 LOTES 625/695, 
ED. SIA CENTRO EMPRESARIAL COBERTURA “C” – Brasília - DF, CEP 71.200-030, reunião 
para divulgação do resultado das amostras, apresentadas no processo licitatório da 
Concorrência SRP Nº 14/2014 - Registro de preço para a eventual aquisição de uniformes, 
para atender as necessidades deste Senac-DF. Na avaliação técnica dos produtos 
apresentados pelas empresas foi constatado o seguinte:  

EMPRESA ITEM DESCRIÇÂO LAUDO 

Silvenina 
Uniformes 

01 Avental de corpo inteiro 

A amostra apresentada não está de acordo 
com a especificação. 
A peça não está com o tecido da descrição 
solicitada. Acabamento ruim. 
Reprovada a amostra. 

Euforia Confecção 
e Serviços 

02 

Avental de cintura em tecido terbrim, 
67% poliéster e 33% algodão, cor 
preto, logomarca bordada na cintura. 
Com a alça de 1 metro sem emendas 
para transpassar. Com opções de 
tamanhos. 

A amostra apresentada não está de acordo 
com a especificação. 
O uniforme não está com o tecido da 
descrição solicitada. Acabamento ruim. 
Reprovada a amostra. 

Lázaro Roberto dos 
Santos ME 

03 
Touca em rede na cor branca, com 
elástico e abas, em tecido terbrim na 
cor vermelha 

Aprovada a amostra. 

Shopping do EPI 
(Tostes e Albano 
LTDA ME) 

04 
Colete Unissex Gabardine Preto 
conforme descrição do item 04 do 
edital. 

Peça com acabamento ruim e não atende a 
especificação. 
- Abertura lateral maior do que o indicado; 
- O regulador de tamanho (para ajustar) não 
está adequado para a peça solicitada. 
Reprovada a amostra. 

Shopping do EPI 
(Tostes e Albano 
LTDA ME) 

05 
Gravata borboleta Preta conforme 
descrição do item 05 do edital. 

Aprovada a amostra. 

Silvenina 
Uniformes 

06 Gravata longa – cor preta 
Aprovada a amostra. 

Silvenina 
Uniformes Ltda 

07 
Touca de rede fina em Nylon preta 
(contetor de cabelo) 

Amostra não apresentada 

Shopping do EPI 
(Tostes e Albano 
LTDA ME) 

08 
Bota em PVC branca conforme 
descrção tem 8 do edital. 

A amostra apresentada não está de acordo 
com a especificação. 
- Entregou uma qualidade muito inferior. 
Qualidade ruim. 
- Pouco resistente – não suporta alimentos 
quentes e materiais químicos. 
Reprovada a amostra. 

Shopping do EPI 
(Tostes e Albano 
LTDA ME) 

09 
Sapato social Soft Works II conforme 
descrição do item 9 do edital. 

A amostra apresentada não está de acordo 
com a especificação. 
- O item entregue é de couro e muito rígido. 
- Especificamos um sapato de material 
emborrachado e veio uma amostra de couro 
de uma qualidade muito inferior. 
- Difícil utilização para EPI usado por mais 
de 8 horas em pé. 
Reprovada a amostra. 

Euforia Confecção 
e Serviços 

10 
Calçado termoplástico tipo sapato, 
em TPE fechado no calcanhar e 
parte superior do pé, confeccionado 

A amostra apresentada não está de acordo 
com a especificação. 
- Especificamos um sapato e a amostra é de 
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em elastrômero TPE qualidade muito inferior. 
- Difícil utilização para EPI usado por mais 
de 8 horas em pé. 
Reprovada a amostra.. 

Shopping do EPI 
(Tostes e Albano 
LTDA ME) 

11 
Calça Social feminina Two Way preta 
conforme descrição do item 11 do 
edital. 

A amostra apresentada não está de acordo 
com a especificação. 
Costura torta e acabamento ruim. Pouco 
tecido interno de ajuste. Zíper mal 
costurado. 
Reprovada a amostra 

Shopping do EPI 
(Tostes e Albano 
LTDA ME) 

12 
Calça Social masculina Gabardine 
preta conforme descrição do item 12 
do edital. 

A amostra apresentada não está de acordo 
com a especificação. 
Costura torta e acabamento ruim. Pouco 
tecido interno de ajuste. Zíper mal 
costurado. 
Reprovada a amostra. 

Shopping do EPI 
(Tostes e Albano 
LTDA ME) 

13 

Calça Unissex Brim grosso branca 
conforme descrição do item 13 do 
edital. Lisa, sem bolso conforme 
amostra fornecida pelo Senac. 

A amostra apresentada não está de acordo 
com a especificação. 
O tecido da calça não corresponde à 
especificação da licitação. 
Reprovada a amostra. 

Euforia Confecção 
e Serviços 

14 

Camisa social feminina em grafil 
manga curta, cor branca, com 
logomarca, bordada no bolso, 
colarinho duplo. 

A amostra apresentada não está de acordo 
com a especificação. 
A costura está simetricamente errada, não 
há corte adequado da peça. Não condiz 
com a especificação de tecido. 
Reprovada a amostra. 

Euforia Confecção 
e Serviços 

15 
Camisa social masculina em grafil 
manga curta, cor branca, com 
logomarca, bordada no bolso. 

A amostra apresentada não está de acordo 
com a especificação. 
A costura está simetricamente errada, não 
há corte adequado da peça. Não condiz 
com a especificação de tecido. 
Reprovada a amostra. 

Shopping do EPI 
(Tostes e Albano 
LTDA ME) 

16 
Camisa social manga longa Feminina 
Grafil branca – Bordada conforme 
descrição do item 17 do edital. 

A amostra apresentada não está de acordo 
com a especificação. 
A costura está simetricamente errada, os 
botões e as casas estão mal costurados. 
Acabamento ruim. 
Reprovada a amostra. 

Shopping do EPI 
(Tostes e Albano 
LTDA ME) 

17 

Camisa social manga longa 
Masculina Grafil branca – bordada 
conforme descrição do item 17 do 
edital. 

A amostra apresentada não está de acordo 
com a especificação. 
A costura está simetricamente errada, os 
botões e as casas estão mal costurados. 
Acabamento ruim. 
Reprovada a amostra. 

Euforia Confecção 
e Serviços 

18 
Camisa em malha fria branca, manga 
curta, gola careca, com logomarca 
bordada.  

A amostra apresentada não está de acordo 
com a especificação. 
A peça não está com o tecido da descrição 
solicitada. Acabamento ruim. 
Reprovada a amostra. 

Euforia Confecção 
e Serviços 

19 

Camisa modelo polo em malha pique 
branca, mangas curtas, com golas 
sanfonadas e logomarca bordada. 
Em três cores.  

A amostra apresentada não está de acordo 
com a especificação. 
A peça não está com o tecido da descrição 
solicitada. Acabamento ruim..  
Reprovada a amostra. 

Shopping do EPI 
(Tostes e Albano 
LTDA ME) 

20 

Dolman Branca Terbrim com zíper, 
com debrum xadrez – bordada 
conforme descrição do item 21 do 
edital 

A amostra apresentada não está de acordo 
com a especificação. 
A costura está simetricamente errada, não 
há corte adequado da peça. Não condiz 
com a especificação de tecido. 
Reprovada a amostra. 

Shopping do EPI 
(Tostes e Albano 

21 
Jaleco branco terbrim conforme 
descrição do item 21 do edital 

A amostra apresentada não está de acordo 
com a especificação. 
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LTDA ME) A costura está simetricamente errada, não 
há corte adequado da peça. Não condiz 
com a especificação de tecido. 
Reprovada a amostra. 

Nada mais havendo a tratar o Presidente declarou encerrada a sessão, solicitou aos membros 
da CPL que assinassem a presente Ata.  
 
 
 
 Fabrício da Silva Gama 

Presidente 
 

 
 
 

Weslane de Oliveira Santos 
Membro 

 Andrea Moufarrege 
Membro 

 


