
 

                            

CONCORRÊNCIA SRP Nº 03/2021 

ATA DA REUNIÃO PARA DIVULGAÇÃO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS 

 

 

Às quatorze horas do dia dezenove do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e um, 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 análise das amostras apresentadas na Concorrência SRP nº 

03/2021, que tem como objeto o registro de preço para a eventual aquisição de Uniformes, 

para atender as necessidades do Senac-DF. Foram solicitadas amostras para a empresa GGS 

Indústria, Comércio e Serviços Ltda, dos itens a seguir relacionados. Segue resultado das 

análises das amostras: 

ITEM DESCRIÇÃO RESULTADO DAS ANÁLISES 

01 

Camiseta personalizada Silkscreen com 1 cor 
impressa: Camiseta comum de gola redonda ou em 
"V", manga curta, malha em poliviscose sendo 67% 
viscose e 33% poliéster, podendo variar as cores da 
malha conforme necessidade. Tamanhos variáveis 
entre PP à XGG adulto e P a GG baby look feminina. 
Estampada em Silkscreen, com estampas na frente e 
manga ou costas e mangas ou frente e costas da 
camiseta, utilizando apenas 1 cor na impressão. 

Aprovado 

02 

Camiseta personalizada Silkscreen com até 4 cores 
impressas: Camiseta comum de gola redonda ou em 
"V", manga curta, malha em poliviscose sendo 67% 
viscose e 33% poliéster, podendo variar as cores da 
malha conforme necessidade. Tamanhos variáveis 
entre PP à XGG adulto e P a GG baby look feminina. 
Estampada em Silkscreen, com estampas na frente e 
manga ou costas e mangas ou frente e costas da 
camiseta, utilizando apenas 4 cores na impressão. 

Aprovado 

Segue resultado final: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
EMPRESA 

VENCEDORA 
QUANT. 

PREÇO (R$) 

UNIT. TOTAL 

01 

Camiseta personalizada Silkscreen 
com 1 cor impressa: Camiseta 
comum de gola redonda ou em 
"V", manga curta, malha em 
poliviscose sendo 67% viscose e 
33% poliéster, podendo variar as 
cores da malha conforme 
necessidade. Tamanhos variáveis 
entre PP à XGG adulto e P a GG 
baby look feminina. Estampada 
em Silkscreen, com estampas na 
frente e manga ou costas e 
mangas ou frente e costas da 
camiseta, utilizando apenas 1 cor 
na impressão. 

GGS Indústria, 
Comércio e 

Serviços Ltda 

2010 10,90 21.909,00 

02 

Camiseta personalizada Silkscreen 
com até 4 cores impressas: 
Camiseta comum de gola redonda 
ou em "V", manga curta, malha 
em poliviscose sendo 67% viscose 
e 33% poliéster, podendo variar 

2520 10,90 27.468,00 



 

                            

as cores da malha conforme 
necessidade. Tamanhos variáveis 
entre PP à XGG adulto e P a GG 
baby look feminina. Estampada 
em Silkscreen, com estampas na 
frente e manga ou costas e 
mangas ou frente e costas da 
camiseta, utilizando apenas 4 
cores na impressão. 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a presente reunião e solicitou 
aos membros da CPL que assinassem a presente Ata. 
 
 

Tamires Silva Filho 
Presidente 

 
 

Mateus Ranieri Souza Leones 
Membro 

 Denize Gonçalves Machado Santos 
Membro 

 


