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CONCORRÊNCIA SRP Nº 01/2018 
 

ATA DA REUNIÃO PARA DIVULGAÇÃO DA ANALISE DAS AMOSTRAS 
 
 
Às dez horas e trinta minutos do dia dezesseis do mês de abril de dois mil e dezoito, 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 01/2018 que tem como objeto o registro de preço para a eventual 
aquisição de Uniformes, para atender as necessidades deste Senac-DF. Foram solicitadas 
amostras a empresa Alaide Alves dos Santos ME dos itens 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 
17, 19, 20, 21, 23, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 46 e 47, no qual a empresa apresentou 
somente amostras dos itens 01, 06, 11, 14, 15, 16, 17, 36, 37, 39, 41 e 47, tendo em vista 
que a licitação é por lote a empresa foi desclassificada para os lotes 01, 03, 05 e 07; 
Elizabete de Jesus Bendito amostras dos itens 3, 4, 5, 12 e 13; Neusa Confecções Comercial 
Ltda amostras dos itens 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 49, 50, 51 e 53. Segue 
laudo de avaliação das amostras: 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO EMPRESA RESULTADO DAS AMOSTRAS 

2 

3 

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. Tamanho único 1mt de largura X 70mt de altura, com a alça de 1mt. 

Elizabete de Jesus Bendito  Amostra aprovada 

4 

Avental azul em tecido brim na cor azul, com bolso frontal (modelo canguru). Pesponto de linha na cor laranja na parte superior e inferior do avental. Forro do bolso na cor laranja. Aplicação da marca vertical em branco (versão monocromática negativa). Logomarca com aplicação em Silk, área de impressão do avental 11X6,5cm. 

Elizabete de Jesus Bendito  Amostra aprovada 

5 Avental feminino, tecido impermeável na cor branco. Elizabete de Jesus Bendito  Amostra aprovada 

4 
12 

Chapéu do Chef, fabricado em tecido terbrim branco (67% Poliester 33% Algodão - Construção Sarja 2/1 - 221 g/m2), com uma impressão lateral. Área de impressão no chapéu do chef: 4X2,3cm. 
Elizabete de Jesus Bendito  Amostra aprovada 

13 Touca em tela na cor branca, com regulagem de elástico na aba em tecido terbrim na cor vermelha. 
Elizabete de Jesus Bendito  Amostra aprovada 

6 

24 Bota de PVC Branca Cano Curto, Modelo Sete Léguas, forro em poliéster branco. 
Neusa Confecções Comercial Ltda  Amostra aprovada 

25 
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 - Numeração 34 e 45. 

Neusa Confecções Comercial Ltda  Amostra aprovada 
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26 
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 - Numeração 34 e 45. 

Neusa Confecções Comercial Ltda  Amostra aprovada 

27 

Botina masculina com cabedal em couro Nubuck repelente à água.Forração em tecido poliéster de rápida absorção e dessorção de suor que permite a respirabilidade e mantém a temperatura dos pés. Tecido não tecido, air comfort. Colarinho e lingueta acolchoados em cordura Rip Stop. Fechamento em cadarço com ganchos passadores em Nylon rígido livre de metais. Palmilha de montagem poliéster resinado e palmilha higiênica SoftBedPU. Ilhós em poliéster; Solado em Pu Bidensidade com injeção direta no cabedal, possibilita amortecimento com absorção de impactos na entressola e no calcanhar com inserto de TPU ANTI-TORSION aplicado no enfranque do solado, oferece maior sustentação ao tornozelo, proporcionando estabilidade em terrenos irregulares, ao subir escadas, evitando assim acidentes. Biqueira de proteção em termoplástico. Antiderrapante e antichoque; Tamanhos 38 ao 44. 

Neusa Confecções Comercial Ltda  Amostra aprovada 

28 

Botina Feminina confeccionada em couro Nubuck; Na cor mel;  Fechamento por atacador; Colarinho acolchoado; Forro interno na gáspea de não tecido e forro do cano floral dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano; Biqueira termoplástica; Palmilha de montagem não tecido; Solado injeção direta bidensidade bicolor e sobre palmilha antimicrobiana; 5.9. forma alta e larga. Tamanhos 36 ao 39. 

Neusa Confecções Comercial Ltda  Amostra aprovada 

29 

Calçado ocupacional tipo botina; Fechamento em elástico preto nas laterais, dorso acolchoado, confeccionado em couro preto curtido ao cromo, forro da gáspea em não tecido na cor cinza; Palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobel; Solado em poliuretano bidensidade na cor preta injetado diretamente no cabedal, sem biqueira de aço, resistente ao óleo combustível, para uso eletricista; Que atenda as normas Norma: ISO 20347:2012 e Norma: ABNT NBR 12561:1992 Tamanhos 38 a 44. 

Neusa Confecções Comercial Ltda  Amostra aprovada 

30 

Sapato Social masculino: Modelo em couro legítimo esporte fino com amarra em cadarços e palmilha macia em PU. Forrado em couro, solado em borracha antiderrapante, com bolsa de ar para amortecimento, contendo as seguintes características mínimas: Cabedal: modelo em couro macio. Amarra em cadarços para melhor ajuste. Palmilha: confeccionada em PU forrado em couro, que adapte facilmente aos pés. Capacidade para absorção de transpiração. Forro: em couro, evitando odores e desconforto. Solado: material do solado em couro, miolo do solado com anti derrapante, para maior durabilidade do modelo, que contenha sistema especial de 

Neusa Confecções Comercial Ltda  Amostra aprovada 



 
                            

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal  
SIA Trecho 3 Lotes 625/695 - Bloco C, Cobertura C – Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8882    www.senacdf.com.br 

 
Foram solicitadas amostras aos próximos colocados dos lotes 01, 03, 05 e 07. Segue 
resultado da segunda avaliação das amostras: 

bolsa de ar, para amortecimento. Peso: máximo de 1.060g Tamanho 38 a 44. 

31 Sapato Social fechado tipo sapatilha na cor preto. 
Neusa Confecções Comercial Ltda  Amostra aprovada 

32 

BOTINA. EM COURO NA COR MARROM RESISTENTE À AGUA, ÓLEOS E GRAXAS CONFORME NBR ISO 20345:2015; COLARINHO E LINGUETA EM CORDURA RIP STOP; FORRO COM CONTROLE DE TEMPERATURAS; SOLADO EM PU (POLIURETANO) BIDENSIDADE COM APLICAÇÃO EM TPU (POLIURETANO TERMOPLÁSTICO); SISTEMA ANTITORÇÃO E BIQUEIRA DE PROTEÇÃO EM PVC. TAMANHOS 38 AO 43. 

Neusa Confecções Comercial Ltda  Amostra aprovada 

33 
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. 

Neusa Confecções Comercial Ltda  Amostra aprovada 

34 
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. 

Neusa Confecções Comercial Ltda  Amostra aprovada 

8 49 

Cinto esporte fino, couro legítimo, costurado, sem emendas, polido, fivela cromada prata, antiferrugem, passante de couro. Com 03 (três) centímetros de largura, na cor preta ou dupla face, ajustável ou com o comprimento de acordo com a medida da cintura do servidor. 

Neusa Confecções Comercial Ltda  Amostra aprovada 

9 
50 

Gravata: Em tecido jaquard 100% poliéster fio tinto, acabamento de 1ª qualidade, entretela grossa, medindo 8,5cm(L) x 1,51m(C), sendo 6 cm na parte mais larga e 4 cm na parte mais estreita (medidas aproximadas), com passante duplo, cor a definir (variadas). 

Neusa Confecções Comercial Ltda  Amostra aprovada 

51 Gravata longa, em tecido poliéster, na cor preta. Tamanho único. 
Neusa Confecções Comercial Ltda  Amostra aprovada 

11 53 
Meia social casual canelada, composta por 61% de algodão, 38% de poliamida, 01% de elastano, tamanho único do 38 ao 43; sendo 03 pares na cor preta e 03 três pares na cor azul-marinho. 

Neusa Confecções Comercial Ltda  Amostra aprovada 
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1 

1 

Dólmã tecido terbrim branco (67% Poliester e 33% Algodão - Construção Sarja 2/1 - 221 g/m2), com fechamento em zíper, 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 pesponto 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  Amostra aprovada 

2 

Dólmã tecido terbrim branco (67% Poliester e 33% Algodão - Construção Sarja 2/1 - 221 g/m2), com forro impresso e fechamento em zíper. acabamento: detalhe na gola de linha na cor laranja. Gola modelo padre, com punho arredondado, mangas 3/4,com abertura nas costas (com tela branca), com logomarca bordada, aplicação da marca vertical nas cores institucionais, impressão de texto nas costas na cor Azul. Com pesponto 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  Amostra aprovada 

3 

6 

Jaleco masculino em brim na cor azul marinho com 3 bolsos na frente, sendo 2 na parte inferior e 1 na parte superior esquerda; Manga curta, com proteção de botões; Logomarca Senac bordada no bolso superior nas cores branco e laranja. Tamanhos P ao GG 

Elizabete de Jesus Bendito  Amostra aprovada 

7 
Jaleco feminino sem manga do tipo colete; Em tecido Oxford, na cor branco, vivo na gola, 2 bolsos frontais. Recorte com vivo, acabamento cava com viés virado para dentro, martigale nas costas com botões. Barra de 3cm. 

Elizabete de Jesus Bendito  Amostra aprovada 

8 
JALECO. EM BRIM NA COR AZUL MARINHO, MANGA CURTA, 70 CM DE COMPRIMENTO, 03 BOLSOS, LOGOMARCA DO SENAC BORDADA NAS CORES BRANCO E LARANJA EM BOLSO ESQUERDO SUPERIOR. TAMANHOS A DEFINIR. 

Elizabete de Jesus Bendito  Amostra aprovada 

9 

Jaleco (guarda-pó) de tecido popeline branco, com três (3) bolsos, um a esquerda frontal e dois abaixo da cintura um (1) do lado direito e outro do lado esquerdo, com manga curta, com logomarca bordada, área de impressão: 5X3cm. Jaleco com fechamento sobreposto, pespontado (ombro, cava), barra dobrada. Tamanho PP ao XG. 

Elizabete de Jesus Bendito  Amostra aprovada 

10 

Jaleco standard de tecido popeline branco, com três (2) bolsos abaixo da cintura um (1) do lado direito e outro do lado esquerdo, com manga longa, com logomarca bordada, área de impressão: 4,5X2,6cm. Jaleco sem detalhes coloridos, com botões e costuras padrões do fornecedor, pespontado, barra dobrada. Tamanho PP ao XG. 

Elizabete de Jesus Bendito  Amostra aprovada 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO EMPRESA RESULTADO DAS AMOSTRAS 



 
                            

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal  
SIA Trecho 3 Lotes 625/695 - Bloco C, Cobertura C – Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8882    www.senacdf.com.br 

11 

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, pespontado (ombro, cava), barra dobrada. Tamanho PP ao XG. 

Elizabete de Jesus Bendito  Amostra aprovada 

5 

14 

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

Elizabete de Jesus Bendito  Amostra aprovada 

15 

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, pespontada lateral, 5 passa-cinto fechamento com gancho embutido. Tamanho 36 ao 60. 

Elizabete de Jesus Bendito  Amostra aprovada 

16 
Calça unissex tecido terbrim branco (67% Poliester 33% Algodão - Construção Sarja 2/1 - 221 g/m2), costura reforçada, corte reto com cós de elástico de cordão - Branca. Tamanho 34 ao 58. 

Elizabete de Jesus Bendito  Amostra aprovada 

17 

Calça tradicional masculina reta em índigo; Tecido jeans 11 oz, construção sarja, denim, de primeira qualidade e macio com no mínimo 95% de algodão mais elastano; Cor azul escuro; Com cós, passadores para cinto e braguilha fechada com zíper de metal; Costura dupla reforçada; Mosqueada nos pontos frágeis. Abotoamento frontal com botão metálico e sistema de fechamento da braguilha com zíper metálico, 02 bolsos espaçados frontais internos com forro em algodão e poliéster na parte superior e 02 bolsos traseiros atrás externos.Tamanho 38 ao 52. 

Elizabete de Jesus Bendito  Amostra aprovada 

18 

Calça tradicional feminina reta em índigo; cinturada. Tecido jeans 11 oz, construção sarja, denim, de primeira qualidade e macio com no mínimo 95% de algodão mais elastano; Cor azul escuro; Com cós, passadores para cinto e braguilha fechada com zíper de metal; Costura dupla reforçada; Mosqueada nos pontos frágeis. Abotoamento frontal com botão metálico e sistema de fechamento da braguilha com zíper metálico, 02 bolsos espaçados frontais internos com forro em algodão e poliéster na parte superior e 02 bolsos traseiros atrás externos.Tamanho 38 ao 48. 

Elizabete de Jesus Bendito  Amostra aprovada 

19 
Calça Social Feminina em tecido two-way (poliéster/ elastano), nas cor preto, cós baixo, fechamento frontal com zíper e botão e dois bolsos frontais tipo faca. Tamanhos 36 a 48 

Elizabete de Jesus Bendito  Amostra aprovada 
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20 

CALÇA. TRADICIONAL RETA; TECIDO JEANS 11OZ SARJA 2/1 D COM NO MÍNIMO 95% DE ALGODÃO MAIS ELASTANO; NA COR AZUL ESCURO; COM 2 BOLSOS FRONTAIS INTERNOS COM FORRO EM ALGODÃO E POLYESTER  E 2 BOLSOS TRASEIROS EXTERNOS; COM PASSADOR PARA CINTO; BRAGUILHA FECHADA COM ZÍPER DE METAL; COS FECHADO COM BOTÃO DE METAL; COSTURA DUPLA REFORÇADA; MOSQUEADA NOS PONTOS FRÁGEIS. TAMANHOS A DEFINIR. 

Elizabete de Jesus Bendito  Amostra aprovada 

21 
Calça unissex tecido terbrim quadriculado (67% Poliester 33% Algodão - Construção Sarja 2/1 - 221 g/m2), costura reforçada, corte reto com cós de elástico de cordão - Branca. Tamanho 34 ao 58. 

Elizabete de Jesus Bendito  Amostra aprovada 

22 

Calça FEMININA tradicional reta; tecido Jeans 11oz sarja 2/1 D com no mínimo 95% de algodão mais elastano; na cor azul escuro; com 2 bolsos frontais internos com forro em algodão e polyester  e 2 bolsos traseiros externos; com passador para cinto; braguilha fechada com zíper de metal; cos fechado com botão de metal; costura dupla reforçada; mosqueada nos pontos frágeis. Tamanho 40. 

Elizabete de Jesus Bendito  Amostra aprovada 

23 

Calça MASCULINA tradicional reta; tecido Jeans 11oz sarja 2/1 D com no mínimo 95% de algodão mais elastano; na cor azul escuro; com 2 bolsos frontais internos com forro em algodão e polyester  e 2 bolsos traseiros externos; com passador para cinto; braguilha fechada com zíper de metal; cos fechado com botão de metal; costura dupla reforçada; mosqueada nos pontos frágeis. Tamanho 40. 

Elizabete de Jesus Bendito  Amostra aprovada 

7 

35 
Camisa social feminina manga curta em tricoline com elastano (68% poliester 27% algodão 5% elastano), cor branca, com logomarca bordada no bolso, com colarinho. Pespontada cava e ombro. Tamanho PP ao XG. 

Elizabete de Jesus Bendito  Amostra aprovada 

36 
Camisa social masculina em tricoline mista manga curta, cor branca, com logomarca bordada no bolso, pala traseira, com colarinho. Com pesponto cava e ombro. Tamanho 01 ao 06. 

Elizabete de Jesus Bendito  Amostra aprovada 

37 
Camisa social feminina manga longa em tricoline com elastano (68% poliester 27% algodão 5% elastano), cor branca, com logomarca bordada no bolso, com colarinho. Pespontada cava e ombro. Tamanho PP ao XG. 

Elizabete de Jesus Bendito  Amostra aprovada 

38 
Camisa social masculina em tricoline mista manga longa, cor branca, com logomarca bordada no bolso, pala traseira, com colarinho. Com pesponto cava e ombro. Tamanho 01 ao 06. 

Elizabete de Jesus Bendito  Amostra aprovada 

39 
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. Tamanho PP ao EG 

Elizabete de Jesus Bendito  Amostra aprovada 
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40 

Camisa Baby Look Feminina: Gola polo feminina de primeira qualidade; Gola polo com patê na cor azul marinho, fechamento com dois botões na cor azul marinho; Malha Poliviscose - PV (33% viscose e 67% poliéster), modelo tradicional, manga curta, gramatura mínima de 160g/m², na cor azul marinho; Logomarca do senac bordada nas cores branco e laranja em bolso esquerdo único. Que atenda as normas NBR 1059/88 (solidez da cor à lavagem) com nota mínima 4, NBR 13538/95 (análise qualitativa do contéudo fibroso), NBR 11914/77 (análise quantitativa do produto fibroso), NBR 10591/88 (determinação da gramatura em tecidos) e NBR 10320/88 (estabilidade dimensional). Tamanho P ou G. Medida aproximada: (largura X altura) P=38x59cm | M= 41x62cm | G= 44x65cm | GG= 47x68cm | EG= 50x70cm 

Elizabete de Jesus Bendito  Amostra aprovada 

41 

Camisa Gola polo masculina de primeira qualidade; Gola polo com patê na cor azul marinho, fechamento com dois botões na cor azul marinho; Malha Poliviscose – PV (33% viscose e 67% poliéster), modelo tradicional, manga curta, gramatura mínima de 160g/m2, na cor azul marinho; Com logomarca do Senac bordada nas cores branco e laranja em bolso esquerdo único. Que atenda as normas NBR 1059/88 (solidez da cor à lavagem) com nota mínima 4, NBR 8431/84 (solidez da cor ao suor) com nota mínima 4, NBR 13538/95 (análise qualitativa do conteúdo fibroso), NBR 11914/77 (análise quantitativa do produto fibroso), NBR 10591/88 (determinação da gramatura em tecidos) e NBR 10320/88 (estabilidade dimensional). Tamanhos P ao EGG. Medidas Aproximadas: (Largura x Altura). - P: 51x67cm | M: 54x70cm | G: 57x73cm | GG: 60x76cm. 

Elizabete de Jesus Bendito  Amostra aprovada 

42 

Camisa Social masculina: Em estilo social; manga longa; confeccionada em tecido 100 % algodão com uma trama de 80 fios por cm2 (fio 80), de modo a não deixar transparecer a cor do corpo; cor a definir, com 01 (um) bolso frontal superior direito à altura do peito, lado esquerdo, com “vista” de 2,5cm, chapado, reforços (mosqueados) nos cantos, 12 x 14 cm (largura x altura) ou de acordo com o tamanho, sem portinhola na mesma cor do tecido; colarinho sem botões entretelado em toda sua extensão, indeformável, da mesma cor do tecido; punho aberto entretelado em toda sua extensão, abotoamento com 02 (dois) botões; pala de dois panos, fralda longa, recortada na direção das costuras laterais e toda embainhada; aviamento na mesma cor do tecido, etiqueta de composição e instrução de lavagem conforme determinação do INMETRO. 

Elizabete de Jesus Bendito  Amostra aprovada 
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43 

CAMISA. GOLA POLO NA COR AZUL MARINHO; EM MALHA FRIA COM 67% DOS FIOS DE POLIÉSTER E 33% DE VISCOSE MANGA CURTA; COM LOGOMARCA DO SENAC BORDADA NAS CORES BRANCO E LARANJA EM BOLSO ESQUERDO ÚNICO. TAMANHO A DEFINIR. 

Elizabete de Jesus Bendito  Amostra aprovada. 

44 

Camiseta feminina em malha 100% algodão, manga curta, gola em “V” sanfonada, pesponto de linha cor branca nas mangas e base. Logomarca Silkada, aplicação da marca vertical nas cores institucionais. Tamanho PP ao EG. Área de impressão frontal: 7X4cm e impressão nas costas: 11X6,5cm 

Elizabete de Jesus Bendito  Amostra aprovada. 

45 

Camiseta masculina em malha 100% algodão, manga curta, gola redonda sanfonada, pesponto de linha cor branca nas mangas e base. Logomarca Silkada, aplicação da marca vertical nas cores institucionais. Tamanho PP ao EG. Área de impressão frontal: 7X4cm e impressão nas costas: 11X6,5cm. 

Elizabete de Jesus Bendito  Amostra aprovada. 

46 

Camisa gola Polo em piquê, gola em tecido azul sanfonada, dois botões na cor laranja e pesponto de linha cor laranja nas mangas. Aplicação da marca vertical nas cores institucionais. Logomarca bordada área de Impressão frontal: 6X3,5cm e Área de impressão nas costas: 4X2,3cm. 

Elizabete de Jesus Bendito  Amostra aprovada 

47 

Camisa social manga longa FEMININA: Especificações técnicas: Em estilo social; manga longa; confeccionada em tecido 100 % algodão com uma trama de 80 fios por cm2 (fio 80), de modo a não deixar transparecer a cor do corpo; cor à definir; Sem bolso; colarinho sem botões entretelado em toda sua extensão, indeformável, da mesma cor do tecido; punho aberto entretelado em toda sua extensão, abotoamento com 02 (dois) botões; pala de dois panos, fralda longa, recortada na direção das costuras laterais e toda embainhada; aviamento na mesma cor do tecido, etiqueta de composição e instrução de lavagem conforme determinação do INMETRO. Tamanho 2 ou M. 

Elizabete de Jesus Bendito  Amostra aprovada 

48 

Camisa social manga longa MASCULINA: Especificações técnicas: Em estilo social; manga longa; confeccionada em tecido 100 % algodão com uma trama de 80 fios por cm2 (fio 80), de modo a não deixar transparecer a cor do corpo; cor à definir; Sem bolso; colarinho sem botões entretelado em toda sua extensão, indeformável, da mesma cor do tecido; punho aberto entretelado em toda sua extensão, abotoamento com 02 (dois) botões; pala de dois panos, fralda longa, recortada na direção das costuras laterais e toda embainhada; aviamento na mesma cor do tecido, etiqueta de composição e instrução de lavagem conforme determinação do INMETRO. Tamanho 1 ou P. 

Elizabete de Jesus Bendito  Amostra aprovada 

Segue resultado final: 
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LOTE ITEM DESCRIÇÃO MARCA EMPRESA VENCEDORA U.M. QTD. VALOR (R$) 
UNT. TOTAL 

1 

1 

Dólmã tecido terbrim branco (67% Poliester e 33% Algodão - Construção Sarja 2/1 - 221 g/m2), com fechamento em zíper, 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 pesponto em toda a peça e reforço na cava e costa, barra dobrada. Tamanho Feminino PP ao XG e Masculino P ao XG. 

Proroupas Proroupas Confecções Ltda PEÇA 447 98,90 44.208,30 

2 

Dólmã tecido terbrim branco (67% Poliester e 33% Algodão - Construção Sarja 2/1 - 221 g/m2), com forro impresso e fechamento em zíper. acabamento: detalhe na gola de linha na cor laranja. Gola modelo padre, com punho arredondado, mangas 3/4,com abertura nas costas (com tela branca), com logomarca bordada, aplicação da marca vertical nas cores institucionais, impressão de texto nas costas na cor Azul. Com pesponto em toda a peça e reforço na cava e costa, barra dobrada. Tamanho Feminino PP ao XG e Masculino P ao XG. 

Proroupas Proroupas Confecções Ltda PEÇA 50 105,40 5.270,00 

2 

3 

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. Tamanho único 1mt de largura X 70mt de altura, com a alça de 1mt. 

Veste Bem Brasília 
Elizabete de Jesus Bendito PEÇA 306 32,00 9.792,00 

4 

Avental azul em tecido brim na cor azul, com bolso frontal (modelo canguru). Pesponto de linha na cor laranja na parte superior e inferior do avental. Forro do bolso na cor laranja. Aplicação da marca vertical em branco (versão monocromática negativa). Logomarca com aplicação em Silk, área de impressão do avental 11X6,5cm. 

Veste Bem Brasília 
Elizabete de Jesus Bendito PEÇA 20 33,00 660,00 

5 Avental feminino, tecido impermeável na cor branco. 
Veste Bem Brasília 

Elizabete de Jesus Bendito PEÇA 6 22,00 132,00 

3 6 

Jaleco masculino em brim na cor azul marinho com 3 bolsos na frente, sendo 2 na parte inferior e 1 na parte superior esquerda; Manga curta, com proteção de botões; Logomarca Senac bordada no bolso superior nas cores branco e laranja. Tamanhos P ao GG 

Veste Bem Brasília 
Elizabete de Jesus Bendito PEÇA 90 47,00 4.230,00 
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7 

Jaleco feminino sem manga do tipo colete; Em tecido Oxford, na cor branco, vivo na gola, 2 bolsos frontais. Recorte com vivo, acabamento cava com viés virado para dentro, martigale nas costas com botões. Barra de 3cm. 

Veste Bem Brasília 
Elizabete de Jesus Bendito PEÇA 20 49,00 980,00 

8 

JALECO. EM BRIM NA COR AZUL MARINHO, MANGA CURTA, 70 CM DE COMPRIMENTO, 03 BOLSOS, LOGOMARCA DO SENAC BORDADA NAS CORES BRANCO E LARANJA EM BOLSO ESQUERDO SUPERIOR. TAMANHOS A DEFINIR. 

Veste Bem Brasília 
Elizabete de Jesus Bendito PEÇA 20 52,00 1.040,00 

9 

Jaleco (guarda-pó) de tecido popeline branco, com três (3) bolsos, um a esquerda frontal e dois abaixo da cintura um (1) do lado direito e outro do lado esquerdo, com manga curta, com logomarca bordada, área de impressão: 5X3cm. Jaleco com fechamento sobreposto, pespontado (ombro, cava), barra dobrada. Tamanho PP ao XG. 

Veste Bem Brasília 
Elizabete de Jesus Bendito PEÇA 35 58,00 2.030,00 

10 

Jaleco standard de tecido popeline branco, com três (2) bolsos abaixo da cintura um (1) do lado direito e outro do lado esquerdo, com manga longa, com logomarca bordada, área de impressão: 4,5X2,6cm. Jaleco sem detalhes coloridos, com botões e costuras padrões do fornecedor, pespontado, barra dobrada. Tamanho PP ao XG. 

Veste Bem Brasília 
Elizabete de Jesus Bendito PEÇA 36 54,00 1.944,00 

11 

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, pespontado (ombro, cava), barra dobrada. Tamanho PP ao XG. 

Veste Bem Brasília 
Elizabete de Jesus Bendito PEÇA 31 58,00 1.798,00 

4 
12 

Chapéu do Chef, fabricado em tecido terbrim branco (67% Poliester 33% Algodão - Construção Sarja 2/1 - 221 g/m2), com uma impressão lateral. Área de impressão no chapéu do chef: 4X2,3cm. 

Veste Bem Brasília 
Elizabete de Jesus Bendito PEÇA 50 45,00 2.250,00 

13 Touca em tela na cor branca, com regulagem de elástico na aba em tecido terbrim na cor vermelha. 
Veste Bem Brasília 

Elizabete de Jesus Bendito PEÇA 320 14,00 4.480,00 

5 14 

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

Veste Bem Brasília 
Elizabete de Jesus Bendito PEÇA 46 74,00 3.404,00 
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15 

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, pespontada lateral, 5 passa-cinto fechamento com gancho embutido. Tamanho 36 ao 60. 

Veste Bem Brasília 
Elizabete de Jesus Bendito PEÇA 28 65,00 1.820,00 

16 
Calça unissex tecido terbrim branco (67% Poliester 33% Algodão - Construção Sarja 2/1 - 221 g/m2), costura reforçada, corte reto com cós de elástico de cordão - Branca. Tamanho 34 ao 58. 

Veste Bem Brasília 
Elizabete de Jesus Bendito PEÇA 253 55,00 13.915,00 

17 

Calça tradicional masculina reta em índigo; Tecido jeans 11 oz, construção sarja, denim, de primeira qualidade e macio com no mínimo 95% de algodão mais elastano; Cor azul escuro; Com cós, passadores para cinto e braguilha fechada com zíper de metal; Costura dupla reforçada; Mosqueada nos pontos frágeis. Abotoamento frontal com botão metálico e sistema de fechamento da braguilha com zíper metálico, 02 bolsos espaçados frontais internos com forro em algodão e poliéster na parte superior e 02 bolsos traseiros atrás externos.Tamanho 38 ao 52. 

Veste Bem Brasília 
Elizabete de Jesus Bendito PEÇA 220 63,00 13.860,00 

18 

Calça tradicional feminina reta em índigo; cinturada. Tecido jeans 11 oz, construção sarja, denim, de primeira qualidade e macio com no mínimo 95% de algodão mais elastano; Cor azul escuro; Com cós, passadores para cinto e braguilha fechada com zíper de metal; Costura dupla reforçada; Mosqueada nos pontos frágeis. Abotoamento frontal com botão metálico e sistema de fechamento da braguilha com zíper metálico, 02 bolsos espaçados frontais internos com forro em algodão e poliéster na parte superior e 02 bolsos traseiros atrás externos.Tamanho 38 ao 48. 

Veste Bem Brasília 
Elizabete de Jesus Bendito PEÇA 5 64,00 320,00 

19 
Calça Social Feminina em tecido two-way (poliéster/ elastano), nas cor preto, cós baixo, fechamento frontal com zíper e botão e dois bolsos frontais tipo faca. Tamanhos 36 a 48 

Veste Bem Brasília 
Elizabete de Jesus Bendito PEÇA 20 75,00 1.500,00 

20 

CALÇA. TRADICIONAL RETA; TECIDO JEANS 11OZ SARJA 2/1 D COM NO MÍNIMO 95% DE ALGODÃO MAIS ELASTANO; NA COR AZUL ESCURO; COM 2 BOLSOS FRONTAIS INTERNOS COM FORRO EM ALGODÃO E POLYESTER  E 2 BOLSOS TRASEIROS EXTERNOS; COM PASSADOR PARA CINTO; BRAGUILHA FECHADA COM ZÍPER DE METAL; COS FECHADO 

Veste Bem Brasília 
Elizabete de Jesus Bendito PEÇA 20 64,00 1.280,00 
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COM BOTÃO DE METAL; COSTURA DUPLA REFORÇADA; MOSQUEADA NOS PONTOS FRÁGEIS. TAMANHOS A DEFINIR. 

21 
Calça unissex tecido terbrim quadriculado (67% Poliester 33% Algodão - Construção Sarja 2/1 - 221 g/m2), costura reforçada, corte reto com cós de elástico de cordão - Branca. Tamanho 34 ao 58. 

Veste Bem Brasília 
Elizabete de Jesus Bendito PEÇA 50 60,00 3.000,00 

22 

Calça FEMININA tradicional reta; tecido Jeans 11oz sarja 2/1 D com no mínimo 95% de algodão mais elastano; na cor azul escuro; com 2 bolsos frontais internos com forro em algodão e polyester  e 2 bolsos traseiros externos; com passador para cinto; braguilha fechada com zíper de metal; cos fechado com botão de metal; costura dupla reforçada; mosqueada nos pontos frágeis. Tamanho 40. 

Veste Bem Brasília 
Elizabete de Jesus Bendito PEÇA 2 63,00 126,00 

23 

Calça MASCULINA tradicional reta; tecido Jeans 11oz sarja 2/1 D com no mínimo 95% de algodão mais elastano; na cor azul escuro; com 2 bolsos frontais internos com forro em algodão e polyester  e 2 bolsos traseiros externos; com passador para cinto; braguilha fechada com zíper de metal; cos fechado com botão de metal; costura dupla reforçada; mosqueada nos pontos frágeis. Tamanho 40. 

Veste Bem Brasília 
Elizabete de Jesus Bendito PEÇA 4 65,00 260,00 

6 

24 Bota de PVC Branca Cano Curto, Modelo Sete Léguas, forro em poliéster branco. Bracol Neusa Confecções Comercial Ltda PAR 19 57,00 1.083,00 

25 

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 - Numeração 34 e 45. 

Marluvas Neusa Confecções Comercial Ltda PAR 110 89,00 9.790,00 

26 

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 - Numeração 34 e 45. 

Marluvas Neusa Confecções Comercial Ltda PAR 30 89,00 2.670,00 
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27 

Botina masculina com cabedal em couro Nubuck repelente à água.Forração em tecido poliéster de rápida absorção e dessorção de suor que permite a respirabilidade e mantém a temperatura dos pés. Tecido não tecido, air comfort. Colarinho e lingueta acolchoados em cordura Rip Stop. Fechamento em cadarço com ganchos passadores em Nylon rígido livre de metais. Palmilha de montagem poliéster resinado e palmilha higiênica SoftBedPU. Ilhós em poliéster; Solado em Pu Bidensidade com injeção direta no cabedal, possibilita amortecimento com absorção de impactos na entressola e no calcanhar com inserto de TPU ANTI-TORSION aplicado no enfranque do solado, oferece maior sustentação ao tornozelo, proporcionando estabilidade em terrenos irregulares, ao subir escadas, evitando assim acidentes. Biqueira de proteção em termoplástico. Antiderrapante e antichoque; Tamanhos 38 ao 44. 

Marluvas Neusa Confecções Comercial Ltda PAR 60 168,11 10.086,60 

28 

Botina Feminina confeccionada em couro Nubuck; Na cor mel;  Fechamento por atacador; Colarinho acolchoado; Forro interno na gáspea de não tecido e forro do cano floral dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano; Biqueira termoplástica; Palmilha de montagem não tecido; Solado injeção direta bidensidade bicolor e sobre palmilha antimicrobiana; 5.9. forma alta e larga. Tamanhos 36 ao 39. 

Marluvas Neusa Confecções Comercial Ltda PAR 2 146,00 292,00 

29 

Calçado ocupacional tipo botina; Fechamento em elástico preto nas laterais, dorso acolchoado, confeccionado em couro preto curtido ao cromo, forro da gáspea em não tecido na cor cinza; Palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema strobel; Solado em poliuretano bidensidade na cor preta injetado diretamente no cabedal, sem biqueira de aço, resistente ao óleo combustível, para uso eletricista; Que atenda as normas Norma: ISO 20347:2012 e Norma: ABNT NBR 12561:1992 Tamanhos 38 a 44. 

Marluvas Neusa Confecções Comercial Ltda PAR 40 89,00 3.560,00 
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30 

Sapato Social masculino: Modelo em couro legítimo esporte fino com amarra em cadarços e palmilha macia em PU. Forrado em couro, solado em borracha antiderrapante, com bolsa de ar para amortecimento, contendo as seguintes características mínimas: Cabedal: modelo em couro macio. Amarra em cadarços para melhor ajuste. Palmilha: confeccionada em PU forrado em couro, que adapte facilmente aos pés. Capacidade para absorção de transpiração. Forro: em couro, evitando odores e desconforto. Solado: material do solado em couro, miolo do solado com anti derrapante, para maior durabilidade do modelo, que contenha sistema especial de bolsa de ar, para amortecimento. Peso: máximo de 1.060g Tamanho 38 a 44. 

Calvest Neusa Confecções Comercial Ltda PAR 50 144,67 7.233,50 

31 Sapato Social fechado tipo sapatilha na cor preto. Marluvas Neusa Confecções Comercial Ltda PAR 6 74,50 447,00 

32 

BOTINA. EM COURO NA COR MARROM RESISTENTE À AGUA, ÓLEOS E GRAXAS CONFORME NBR ISO 20345:2015; COLARINHO E LINGUETA EM CORDURA RIP STOP; FORRO COM CONTROLE DE TEMPERATURAS; SOLADO EM PU (POLIURETANO) BIDENSIDADE COM APLICAÇÃO EM TPU (POLIURETANO TERMOPLÁSTICO); SISTEMA ANTITORÇÃO E BIQUEIRA DE PROTEÇÃO EM PVC. TAMANHOS 38 AO 43. 

Marluvas Neusa Confecções Comercial Ltda PAR 10 196,48 1.964,80 

33 

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. 

Marluvas Neusa Confecções Comercial Ltda PAR 4 60,00 240,00 

34 

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. 

Marluvas Neusa Confecções Comercial Ltda PAR 50 60,00 3.000,00 

7 

35 

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

Veste Bem Brasília 
Elizabete de Jesus Bendito PEÇA 63 60,00 3.780,00 

36 
Camisa social masculina em tricoline mista manga curta, cor branca, com logomarca bordada no bolso, pala traseira, com colarinho. Com pesponto cava e ombro. Tamanho 01 ao 06. 

Veste Bem Brasília 
Elizabete de Jesus Bendito PEÇA 3 60,00 180,00 
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37 

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

Veste Bem Brasília 
Elizabete de Jesus Bendito PEÇA 6 62,00 372,00 

38 
Camisa social masculina em tricoline mista manga longa, cor branca, com logomarca bordada no bolso, pala traseira, com colarinho. Com pesponto cava e ombro. Tamanho 01 ao 06. 

Veste Bem Brasília 
Elizabete de Jesus Bendito PEÇA 66 65,00 4.290,00 

39 
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. Tamanho PP ao EG 

Veste Bem Brasília 
Elizabete de Jesus Bendito PEÇA 69 24,00 1.656,00 

40 

Camisa Baby Look Feminina: Gola polo feminina de primeira qualidade; Gola polo com patê na cor azul marinho, fechamento com dois botões na cor azul marinho; Malha Poliviscose - PV (33% viscose e 67% poliéster), modelo tradicional, manga curta, gramatura mínima de 160g/m², na cor azul marinho; Logomarca do senac bordada nas cores branco e laranja em bolso esquerdo único. Que atenda as normas NBR 1059/88 (solidez da cor à lavagem) com nota mínima 4, NBR 13538/95 (análise qualitativa do contéudo fibroso), NBR 11914/77 (análise quantitativa do produto fibroso), NBR 10591/88 (determinação da gramatura em tecidos) e NBR 10320/88 (estabilidade dimensional). Tamanho P ou G. Medida aproximada: (largura X altura) P=38x59cm | M= 41x62cm | G= 44x65cm | GG= 47x68cm | EG= 50x70cm 

Veste Bem Brasília 
Elizabete de Jesus Bendito PEÇA 10 33,00 330,00 

41 

Camisa Gola polo masculina de primeira qualidade; Gola polo com patê na cor azul marinho, fechamento com dois botões na cor azul marinho; Malha Poliviscose – PV (33% viscose e 67% poliéster), modelo tradicional, manga curta, gramatura mínima de 160g/m2, na cor azul marinho; Com logomarca do Senac bordada nas cores branco e laranja em bolso esquerdo único. Que atenda as normas NBR 1059/88 (solidez da cor à lavagem) com nota mínima 4, NBR 8431/84 (solidez da cor ao suor) com nota mínima 4, NBR 13538/95 (análise qualitativa do conteúdo fibroso), NBR 11914/77 (análise quantitativa do produto fibroso), NBR 10591/88 (determinação da gramatura em tecidos) e NBR 10320/88 (estabilidade dimensional). Tamanhos P ao EGG. Medidas 

Veste Bem Brasília 
Elizabete de Jesus Bendito PEÇA 280 34,00 9.520,00 
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Aproximadas: (Largura x Altura). - P: 51x67cm | M: 54x70cm | G: 57x73cm | GG: 60x76cm. 

42 

Camisa Social masculina: Em estilo social; manga longa; confeccionada em tecido 100 % algodão com uma trama de 80 fios por cm2 (fio 80), de modo a não deixar transparecer a cor do corpo; cor a definir, com 01 (um) bolso frontal superior direito à altura do peito, lado esquerdo, com “vista” de 2,5cm, chapado, reforços (mosqueados) nos cantos, 12 x 14 cm (largura x altura) ou de acordo com o tamanho, sem portinhola na mesma cor do tecido; colarinho sem botões entretelado em toda sua extensão, indeformável, da mesma cor do tecido; punho aberto entretelado em toda sua extensão, abotoamento com 02 (dois) botões; pala de dois panos, fralda longa, recortada na direção das costuras laterais e toda embainhada; aviamento na mesma cor do tecido, etiqueta de composição e instrução de lavagem conforme determinação do INMETRO. 

Veste Bem Brasília 
Elizabete de Jesus Bendito PEÇA 40 55,00 2.200,00 

43 

CAMISA. GOLA POLO NA COR AZUL MARINHO; EM MALHA FRIA COM 67% DOS FIOS DE POLIÉSTER E 33% DE VISCOSE MANGA CURTA; COM LOGOMARCA DO SENAC BORDADA NAS CORES BRANCO E LARANJA EM BOLSO ESQUERDO ÚNICO. TAMANHO A DEFINIR. 

Veste Bem Brasília 
Elizabete de Jesus Bendito PEÇA 20 38,00 760,00 

44 

Camiseta feminina em malha 100% algodão, manga curta, gola em “V” sanfonada, pesponto de linha cor branca nas mangas e base. Logomarca Silkada, aplicação da marca vertical nas cores institucionais. Tamanho PP ao EG. Área de impressão frontal: 7X4cm e impressão nas costas: 11X6,5cm 

Veste Bem Brasília 
Elizabete de Jesus Bendito PEÇA 35 29,00 1.015,00 

45 

Camiseta masculina em malha 100% algodão, manga curta, gola redonda sanfonada, pesponto de linha cor branca nas mangas e base. Logomarca Silkada, aplicação da marca vertical nas cores institucionais. Tamanho PP ao EG. Área de impressão frontal: 7X4cm e 

Veste Bem Brasília 
Elizabete de Jesus Bendito PEÇA 10 24,00 240,00 
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impressão nas costas: 11X6,5cm. 

46 

Camisa gola Polo em piquê, gola em tecido azul sanfonada, dois botões na cor laranja e pesponto de linha cor laranja nas mangas. Aplicação da marca vertical nas cores institucionais. Logomarca bordada área de Impressão frontal: 6X3,5cm e Área de impressão nas costas: 4X2,3cm. 

Veste Bem Brasília 
Elizabete de Jesus Bendito PEÇA 144 44,00 6.336,00 

47 

Camisa social manga longa FEMININA: Especificações técnicas: Em estilo social; manga longa; confeccionada em tecido 100 % algodão com uma trama de 80 fios por cm2 (fio 80), de modo a não deixar transparecer a cor do corpo; cor à definir; Sem bolso; colarinho sem botões entretelado em toda sua extensão, indeformável, da mesma cor do tecido; punho aberto entretelado em toda sua extensão, abotoamento com 02 (dois) botões; pala de dois panos, fralda longa, recortada na direção das costuras laterais e toda embainhada; aviamento na mesma cor do tecido, etiqueta de composição e instrução de lavagem conforme determinação do INMETRO. Tamanho 2 ou M. 

Veste Bem Brasília 
Elizabete de Jesus Bendito PEÇA 3 61,00 183,00 

48 

Camisa social manga longa MASCULINA: Especificações técnicas: Em estilo social; manga longa; confeccionada em tecido 100 % algodão com uma trama de 80 fios por cm2 (fio 80), de modo a não deixar transparecer a cor do corpo; cor à definir; Sem bolso; colarinho sem botões entretelado em toda sua extensão, indeformável, da mesma cor do tecido; punho aberto entretelado em toda sua extensão, abotoamento com 02 (dois) botões; pala de dois panos, fralda longa, recortada na direção das costuras laterais e toda embainhada; aviamento na mesma cor do tecido, etiqueta de composição e instrução de lavagem conforme determinação do INMETRO. Tamanho 1 ou P. 

Veste Bem Brasília 
Elizabete de Jesus Bendito PEÇA 6 60,00 360,00 

8 49 

Cinto esporte fino, couro legítimo, costurado, sem emendas, polido, fivela cromada prata, antiferrugem, passante de couro. Com 03 (três) centímetros de largura, na cor preta ou dupla face, ajustável ou com o comprimento de acordo com a medida da cintura do servidor. 

Oxddi Neusa Confecções Comercial Ltda PEÇA 50 49,90 2.495,00 
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9 
50 

Gravata: Em tecido jaquard 100% poliéster fio tinto, acabamento de 1ª qualidade, entretela grossa, medindo 8,5cm(L) x 1,51m(C), sendo 6 cm na parte mais larga e 4 cm na parte mais estreita (medidas aproximadas), com passante duplo, cor a definir (variadas). 

Shanon Neusa Confecções Comercial Ltda PEÇA 25 28,00 700,00 

51 Gravata longa, em tecido poliéster, na cor preta. Tamanho único. Shanon Neusa Confecções Comercial Ltda PEÇA 38 29,60 1.124,80 

10 52 

Terno Completo: Composto de 01 (um) paletó e 02 (duas) calças, ambos sob medida, confeccionado em tecido 100% lã fria meia estação, fio super 100, corte italiano, fino acabamento, cor a definir. O paletó e as calças deverão apresentar a mesma qualidade, cor e tecido. Paletó – estilo tradicional, abotoamento frontal com 3 botões e furos cada medindo 20 mm de diâmetro, com casas no tamanho de 22 mm no sentido horizontal; lapela normal com caseado no lado esquerdo; ombreiras de espuma forradas em poliéster; bolsos inferiores embutidos, cerzidos, com portinhola, bolso moeda interno no lado direito e bolso superior de peito no lado esquerdo; 2 bolsos internos grandes superiores, com vivos no forro; traseira totalmente forrada, com abertura, com pendurador no centro do sentido horizontal; forro interno em acetato 100%; aviamento da mesma cor do tecido. Calça – Estilo social, sob medida, corte italiano, fino acabamento; forro de acetato na parte frontal da alça até o joelho; com 02 (dois) bolsos frontais tipo faca com pesponto a 6 mm da beirada e forro também pespontado; 02 (dois) bolsos traseiros embutidos sem portinhola, cerzidos, 01 (um) pinchal em cada, fechamento por caseado e 01 (um) botão, forro pespontado em todo o contorno; abertura frontal, braguilha com zíper, forrada do próprio tecido do lado esquerdo com extensão em bico e botão interno e lado esquerdo em pesponto a 35 mm da beirada; e fecho de metal interno; passante normal, sendo 6 (seis) passantes nos tamanhos 40; 50 e 8 (oito) passantes nos tamanhos 52/62; cós de 40 mm de extensão, fechado por colchetes, forro montado em 2 (duas) partes e com fitilho no centro; bainha tradicional aviamento na mesma cor do tecido. Ambos com etiqueta de composição e instrução de lavagem conforme determinação do INMETRO.   

Cancelado 
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11 53 
Meia social casual canelada, composta por 61% de algodão, 38% de poliamida, 01% de elastano, tamanho único do 38 ao 43; sendo 03 pares na cor preta e 03 três pares na cor azul-marinho. 

Trifil Neusa Confecções Comercial Ltda PAR 100 14,00 1.400,00 

12 54 
Lenço com motivo impresso na cor azul. Aplicação da marca vertical em branco (versão monocromática negativa). 

Cancelado 

O lote 10 foi cancelado, por seu valor estar acima do valor estimado e o lote 12 foi cancelado 
por ausência de cotação. A Comissão informa as licitantes que as amostras já podem ser 
retiradas no SIA Trecho 3 Lotes 945/955, Brasília - DF. As amostras que não forem retiradas 
após 15 (quinze) dias da comunicação, serão descartadas, não cabendo às empresas requerê-
las após esse prazo. 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    Layane Silva Albuquerque Membro  Tamires Silva Filho Membro  


