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CONCORRÊNCIA SRP Nº 06/2016 
 

ATA DA REUNIÃO PARA DIVULGAÇÃO DA ANALISE DAS AMOSTRAS 
 
Às dez horas e trinta minutos do dia quatro do mês de agosto de dois mil e dezesseis, 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 da analise das amostras apresentadas na 
Concorrência SRP nº 06/2016 que tem como objeto o registro de preço para a eventual 
aquisição de uniformes, para atender as necessidades deste Senac-DF. Foram solicitadas as 
empresas Proroupas Confecções Ltda apresentação das amostras dos lotes 2, 4, 5, 6, 7 e 9. A 
empresa Malharia Allegro Ltda apresentação da amostra do lote 1. A empresa Lucineide dos 
Santos Aquino Barroso apresentação da amostra do lote 8, no qual foram todos aprovados 
pela analise técnica. O lote 3 foi cancelado por ausência de cotação. Segue resultado final: 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO EMPRESA 
VENCEDORA 

QTD. 
VALOR (R$) 

UNT. TOTAL 

1 

1 

Camisetas masculinas, gola polo em malha fria, 
cor verde musgo, manga curta, com logomarca do 
Senac e nome do setor “Patrimônio” embaixo, 
bordados na cor branca em bolso único do lado 
esquerdo. Tamanho M ao GG 

Malharia Allegro 
Ltda 

24 21,10 506,40 

2 

Camisetas baby Look, gola polo em malha fria, 
cor verde musgo, manga curta, com logomarca do 
Senac e nome do setor “Patrimônio” embaixo, 
bordados na cor branca em bolso único do lado 
esquerdo. Tamanho Baby Look GG 

Malharia Allegro 
Ltda 

6 19,90 119,40 

3 

Camisa gola polo em malha piquet, 100% 
Algodão, na Cor Azul Marinho (escuro), com 
logomarca Senac bordada nas cores da marca, com o 
tamanho de 5 cm no comprimento, na altura do 
peito, lateral esquerda. Tamanhos: do P ao GG. 

Malharia Allegro 
Ltda 25 31,50 787,50 

4 
Camisa masculina gola polo malha fria, na cor 
azul marinho logomarca silkada no bolso. Tamanhos 
P ao XG 

Malharia Allegro 
Ltda 54 21,10 1.139,40 

5 
Camisa em malha fria branca, manga curta, gola 
careca, com logomarca em silk (lado esquerdo 
superior na altura do peito) Tamanho: M ao G 

Malharia Allegro 
Ltda 

6 18,00 108,00 

6 
Camisa em malha piquet, cor cinza claro, mangas 
curtas, com gola sanfonada, bordada no bolso 
esquerdo modelo Polo. Tamanho: M ao G 

Malharia Allegro 
Ltda 

6 29,50 177,00 

7 

Camisa modelo polo, em malha Piquet na cor azul 
bebê, com bolso do lado esquerdo bordando a 
logomarca SENAC, com mangas curtas e gola, ambas 
sanfonadas, nos tamanhos do P ao GG. 

Malharia Allegro 
Ltda 

126 29,00 3.654,00 

2 

8 Calça jeans masculina, azul escuro com 2 bolsos 
frontais e 2 bolsos traseiros. Tamanho 38 ao 52 

Proroupas 
Confecções Ltda 

54 38,90 2.100,60 

9 
Calça jeans feminina, azul escuro com 2 bolsos 
frontais e 2 bolsos traseiros. Tamanho 40 

Proroupas 
Confecções Ltda 4 42,50 170,00 

10 

Calça em sarja modelo tradicional na cor azul 
marinho, com cós, botão e zíper, 02 bolsos frontais e 
02 bolsos traseiros embutidos, nos tamanhos, do 38 
ao 54.  

Proroupas 
Confecções Ltda 88 35,80 3.150,40 

3 11 
Botina em couro hidrofugado, Marrom Café, Bico 
Plastico, antiderrapante, com cadarço, cano curto. 
Tamanho 41 ao 44 

Cancelado 
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12 

Bota de segurança confeccionada em couro vaqueta 
na cor marrom escuro, com curtimento 
atravessado, 1,8/2,0 mm linhas de espessura, 
fechamento em cadarço, colarinho em sintético soft 
acolchoado forrado em tecido não tecido respirável, 
linqueta semi-fole, forração em tecido não tecido 
transpirável, palmilha de montagem têxtil resistente 
a perfuração fixada/costurada junto ao cabedal 
(processo Strobel), biqueira de composite, solado em 
PU Bidensidade bicolor com sistema de absorção de 
impacto, injetado diretamente ao cabedal. Tamanho 
37 ao 43 

13 

Botina com cadarço, cano acolchoado, lingueta tipo 
morcego, cabedal confeccionado em couro NUBUCK 
com forração em tecido, palmilha de montagem em 
poliéster resinado fixada pelo processo strobel, 
solado de PU Bidensidade injetado diretamente ao 
cabedal antiderrapante/antichoque, com biqueira 
plástica masculina, cor: preto Tamanhos 38 ao 42 

14 

Botina com cadarço, cano acolchoado, lingueta tipo 
morcego, cabedal confeccionado em couro NUBUCK 
com forração em tecido, palmilha de montagem em 
poliéster resinado fixada pelo processo strobel, 
solado de PU Bidensidade injetado diretamente ao 
cabedal antiderrapante/antichoque, com biqueira 
plástica. masculina, cor: Marrom Tamanhos 38 ao 
42 

4 

15 
Jaleco em brim, na cor azul marinho, com 2 bolsos 
na frente, manga curta, logomarca silkada no bolso 
masculino. Tamanhos P ao XG 

Proroupas 
Confecções Ltda 

32 32,50 1.040,00 

16 

Jaleco em brim na cor cinza claro, manga curta, 1 
bolsos superior lado esquerdo no peito e dois 
inferiores laterais e aplicação da logomarca “Senac” 
em silk no bolso superior esquerdo. Tamanhos: M ao 
G 

Proroupas 
Confecções Ltda 2 32,50 65,00 

17 

Jaleco em brim na cor azul marinho, manga curta, 
com proteção de botão, 03 bolsos, sendo 02 na parte 
inferior e 01 na parte superior esquerda, bordando a 
logomarca “SENAC”, nos tamanhos do P ao GG. 

Proroupas 
Confecções Ltda 32 32,50 1.040,00 

5 

18 
Touca em tela na cor branca, com regulagem de 
elástico na aba em tecido terbrim na cor vermelha. 

Proroupas 
Confecções Ltda 520 11,90 6.188,00 

19 
Gravata longa,em tecido poliester, na cor preta. 
Tamanho único. 

Proroupas 
Confecções Ltda 15 19,00 285,00 

20 Touca de tela em nylon preta. 
Proroupas 

Confecções Ltda 200 10,00 2.000,00 

6 

21 
Bota de PVC Branca Cano Curto, Modelo Sete Léguas, 
forro em poliéster branco. 

Proroupas 
Confecções Ltda 39 34,50 1.345,50 

22 

Sapato Branco: Calçado termoplástico tipo sapato 
com palmilha, fechado no calcanhar e parte superior 
do pé, confeccionado em elastômero TPE e Solado 
em Borracha Antiderrapante – Numerações 34 a 45. 

Proroupas 
Confecções Ltda 257 69,70 17.912,90 

23 

Sapato Preto: Calçado termoplástico tipo sapato 
com palmilha, fechado no calcanhar e parte superior 
do pé, confeccionado em elastômero TPE e Solado 
em Borracha Antiderrapante – Numerações 34 a 45. 

Proroupas 
Confecções Ltda 

110 69,70 7.667,00 

7 24 

Calça social feminina em tecido two way 95% 
poliéster 5% elastano | 247gr/m2 cós médio, com 2 
bolsos modelo faca, com costura reforçada (dupla) 
no gancho traseiro, travetada no gancho, 
prespontada lateral, 5 passa-cinto, fechamento com 
botão. Tamanho 34 ao 52. 

Proroupas 
Confecções Ltda 91 60,00 5.460,00 
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25 

Calça social masculina em tecido de gabardine Biasi 
100%poliéster | 200 gr/m2, cós médio, sem pregas, 
cor preta, com dois bolsos laterais e dois traseiros 
embutidos, com costura reforçada no gancho traseiro 
(dupla), travetada no gancho, prespontada lateral, 5 
passa-cinto fechamnto com gancho embutido. 
Tamanho 36 ao 60. 

Proroupas 
Confecções Ltda 

65 70,00 4.550,00 

26 

Calça unissex tecido terbrim branco (67% Poliester 
33% Algodão - Construção Sarja 2/1 - 221 g/m2) 
corte reto com cós de elástico de cordão - Branca. 
Tamanho 34 ao 58. 

Proroupas 
Confecções Ltda 

494 35,50 17.537,00 

27 
Calça preta com risca de giz toda de elástico de 
cordão, teciso two way (94% poliéster, 4% elastano, 
2% viscose - 226 GR/M2. Tamanho 34 ao 58. 

Proroupas 
Confecções Ltda 

150 42,50 6.375,00 

8 

28 

Camisa social feminina manga curta em tricoline com 
elastano (68% poliester 27% algodão 5% elastano), 
cor branca, com logomarca bordada no bolso, com 
colarinho. Prespontada cava e ombro. Tamanho PP 
ao XG. 

Lucineide Aquino 
dos Santos 
Barroso 

117 56,50 6.610,50 

29 

Camisa social masculina em tricoline mista manga 
curta, cor branca, com logomarca bordada no bolso, 
pala traseira, com colarinho. Com presponto cava e 
ombro. Tamanho 01 ao 06. 

Lucineide Aquino 
dos Santos 
Barroso 

78 55,00 4.290,00 

30 

Camisa social feminina manga longa em tricoline com 
elastano (68% poliester 27% algodão 5% elastano), 
cor branca, com logomarca bordada no bolso, com 
colarinho. Prespontada cava e ombro. Tamanho PP 
ao XG. 

Lucineide Aquino 
dos Santos 
Barroso 

20 55,00 1.100,00 

31 

Camisa social masculina em tricoline mista manga 
longa, cor branca, com logomarca bordada no bolso, 
pala traseira, com colarinho. Com presponto cava e 
ombro. Tamamho 01 ao 06. 

Lucineide Aquino 
dos Santos 
Barroso 

20 63,00 1.260,00 

32 

Camiseta em malha fria branca (PV é composta de 
33% poliéster e 67% de viscose com fios 30), manga 
curta, gola careca, com logomarca bordada. 
Tamamho PP ao EG. 

Lucineide Aquino 
dos Santos 
Barroso 

400 17,00 6.800,00 

9 

33 

Dólmã tecido terbrim branco (67% Poliester 33% 
Algodão - Construção Sarja 2/1 - 221 g/m2), com 
fechamento em ziper, debrum vermelho na frente e 
nos punhos, gola modelo padre, com punho 
arredondado, mangas 3/4,com abertura nas costas 
(com tela branca), com logomarca bordada. Com 
presponto em toda a peça e reforço na cava e costa, 
barra dobrada. Tamanho Feminino PP ao XG e 
Masculino P ao XG. 

Proroupas 
Confecções Ltda 

576 71,50 41.184,00 

34 

Jaleco branco de tecido terbrim (67% poliéster/ 33% 
algodão), com três (3) bolsos, um a esquerda frontal 
e dois abaixo da cintura do um (1) do lado direito e 
outro do lado esquerdo, com manga 3/4, com 
logomarca bordada.Botões cobertos, prespontado 
(ombro, cava), barra dobrada. Tamanho PP ao XG 

Proroupas 
Confecções Ltda 143 42,80 6.120,40 

35 

Avental de cintura em tecido terbrim, (67% poliester 
e 33% algodão), cores preto e branco, com 
logomarca bordada na cintura. Com a alça de 01 
metro sem emendas para transpassar. Com opções 
de tamanhos. Tamanho único 1mt de largura X 70mt 
de altura, com a alça de 1mt. 

Proroupas 
Confecções Ltda 447 25,90 11.577,30 
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Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a presente reunião e solicitou 
aos membros da CPL que assinassem a presente Ata. 
 
 
 
 

Weslane de Oliveira Santos 
Presidente 

 

 
 

Maria das Graças Borges do Amaral 
Membro 

 Layane Silva Albuquerque 
Membro 

 


