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PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 18/2017 
 
ATA DA REUNIÃO PARA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANALISE DAS PROPOSTAS 
 
Às quatorze horas e dez minutos do dia dezessete do mês de outubro de dois mil e dezessete, 
foi aberta no SENAC-DF, Administração Regional do Distrito Federal, sediada no SIA SUL 
TRECHO 03 LOTES 945/955, – Brasília - DF, CEP 71.200-030, reunião para divulgação do 
resultado final da analise das propostas apresentadas no Pregão Presencial SRP nº 18/2017, 
que tem como objeto o registro de preço para a eventual aquisição de máquinas de costura 
domésticas e industriais, para atender as necessidades deste Senac-DF. O item 05 foi 
cancelado, por ausência de cotação. Foram analisados os catálogos e as propostas das 
empresas pela área técnica, conforme laudo a seguir: 
ITEM DESCRIÇÃO EMPRESA MARCA RESULTADO DAS AMOSTRAS 

1 

Máquinas de Costura Reta 
Industrial com zigue-zague: 
 Lubrificação automática  Sistema de alimentação reversa (retrocesso)  Largura do ponto ajustável  Sistema de transporte com retrocesso  Regulada para bordadeira, zigue-zague ou costura reta  Enchedor de bobina embutido 

VIP Comércio de Máquinas de Costura Ltda – EPP 
Westman  

Não possui regulagem para bordadeira, zigue-zague ou costura reta, conforme descrição  do fabricante.  
Proposta reprovada. 

2 

Máquinas de Costura Reta 
Industrial 
 Lubrificação automática   Comprimento de ponto ajustado através de dial   Base da máquina com furos para fixação de aparelhos   Sistema de transporte com retrocesso   Ajuste da pressão do pé calcador através de parafuso graduado   Enchedor de bobina na mesa acionado pela correia  

Sun Special Comércio e Representação Eireli Lumak  

Conforme descrição do fabricante, não possui: 
 Comprimento de ponto ajustado através de dial;  Base da máquina com furos para fixação de aparelhos;  Sistema de transporte com retrocesso;  Ajuste da pressão do pé calcador através de parafuso graduado;  Enchedor de bobina na mesa acionado pela correia; 

Proposta reprovada. 

3 

Máquina de Costura Industrial 
Overloque ponto cadeia 
 Lubrificação automática com filtro de óleo   Protetor de agulha móvel   Regulagem do comprimento do ponto   Ajuste diferencial por alavanca com parafuso de ajuste fino   Abertura da chapa de tecido para passagem de linha e limpeza  

VIP Comércio de Máquinas de Costura Ltda – EPP 
Silverstar  

Conforme descrição do fabricante, não possui: 
 Protetor de agulha móvel;   Regulagem do comprimento do ponto;  Ajuste diferencial por alavanca com parafuso de ajuste fino;  Abertura da chapa de tecido para passagem de linha e limpeza;  Resfriador de agulha e de linha para operação em alta velocidade; 
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 Resfriador de agulha e de linha para operação em alta velocidade 
Proposta reprovada. 

4 

Máquina de Costura Industrial 
Galoneira  
 Controle de parada de agulha   Ajuste de velocidade na caixa de controle, sem troca de polia    Sistema de lubrificação automático com filtro de óleo   Ajuste da alimentação diferencial pela alavanca externa  Costura de alta qualidade para linhas sintéticas com resfriador da agulha e de linha 

VIP Comércio de Máquinas de Costura Ltda – EPP 
Westman  

Conforme descrição do fabricante, não possui: 
 Controle de parada de agulha;  Ajuste de velocidade na caixa de controle, sem troca de polia;    Ajuste da alimentação diferencial pela alavanca externa;  Costura de alta qualidade para linhas sintéticas com resfriador da agulha e de linha;  
Proposta reprovada. 

 
Segue analise das próximas colocadas dos itens: 
 
ITEM DESCRIÇÃO EMPRESA MARCA RESULTADO DAS AMOSTRAS 

1 

Máquinas de Costura Reta 
Industrial com zigue-zague: 
 Lubrificação automática  Sistema de alimentação reversa (retrocesso)  Largura do ponto ajustável  Regulada para bordadeira, zigue-zague ou costura reta  Enchedor de bobina embutido 

Sun Special Comércio e Representação Eireli 
 Gemsy  

Conforme descrição do fabricante, não possui: 

 Comprimento de ponto ajustado 
através de dial; 
Proposta reprovada. 
 

2 

Máquinas de Costura Reta 
Industrial 
 Lubrificação automática   Comprimento de ponto ajustado através de dial   Base da máquina com furos para fixação de aparelhos   Sistema de transporte com retrocesso   Ajuste da pressão do pé calcador através de parafuso graduado   Enchedor de bobina na mesa acionado pela correia  

VIP Comércio de Máquinas de Costura Ltda – EPP 
 Silverstar S-8700  

Conforme descrição do fabricante, não possui: 

 Comprimento de ponto ajustado 
através de dial;  Base da máquina com furos para 
fixação de aparelhos;  Sistema de transporte com 
retrocesso;  Ajuste da pressão do pé calcador 
através de parafuso graduado;  Enchedor de bobina na mesa 
acionado pela correia; 
Proposta reprovada. 

 

3 

Máquina de Costura Industrial 
Overloque ponto cadeia 
 Lubrificação automática com filtro de óleo   Protetor de agulha móvel  

Sun Special Comércio e Representação Eireli 
 Sun Especial  

Conforme descrição do fabricante, não possui: 

 Protetor de agulha móvel;  Regulagem do comprimento do 
ponto; 
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 Regulagem do comprimento do ponto   Ajuste diferencial por alavanca com parafuso de ajuste fino   Abertura da chapa de tecido para passagem de linha e limpeza   Resfriador de agulha e de linha para operação em alta velocidade 

 Ajuste diferencial por alavanca 
com parafuso de ajuste fino;  Abertura da chapa de tecido para 
passagem de linha e limpeza;  Resfriador de agulha e de linha 
para operação em alta 
velocidade; 
Proposta reprovada. 

4 

Máquina de Costura Industrial 
Galoneira  
 Controle de parada de agulha   Ajuste de velocidade na caixa de controle, sem troca de polia    Sistema de lubrificação automático com filtro de óleo   Ajuste da alimentação diferencial pela alavanca externa  Costura de alta qualidade para linhas sintéticas com resfriador da agulha e de linha 

Sun Special Comércio e Representação Eireli 
 Sun Especial  

Conforme descrição do fabricante, não possui: 

 Controle de parada de agulha;  Ajuste de velocidade na caixa de 
controle, sem troca de polia;   Ajuste da alimentação 
diferencial pela alavanca externa; Costura de alta qualidade para 
linhas sintéticas com resfriador 
da agulha e de linha; 

Proposta reprovada. 

 
Tendo em vista, que todas as propostas foram reprovadas e não haver próximo colocado para 
os itens, todos os itens foram cancelados. 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 da Comissão Permanente de Licitação    Tamires Silva Filho Membro  Layane Silva Albuquerque Membro  


