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Protocolo: 10968/2017 Processo: PREGÃO PRESENCIAL SENAI Nº 898/2017 

Objeto: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA 3D LASER – PAC BNDES SENAI MARINGÁ. 

Abertura: 08 01 2018 

 

Recorrente: 3D SYSTEMS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

Recorridos: 
COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SESI/SENAI-PR 

AMS SISTEMAS AVANÇADOS DE MANUFATURA LTDA - EPP 

 

1.  

DA TEMPESTIVIDADE 

RECURSOS: 

 É tempestivo o recurso apresentado pela empresa 3D SYSTEMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

no dia 30 de janeiro de 2018 as 17h11min, meio físico, contra o Resultado publicado em 

26 de janeiro de 2018.  

 Oportunizadas as contrarrazões, o prazo transcorreu em branco. 

2.  

DAS RAZÕES 

 

2.1 A RECORRENTE 3D SYSTEMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA: 

 CONTRA A DECISÃO DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA AMS SISTEMAS AVANÇADOS DE 

MANUFATURA LTDA - EPP: 

 Alega que no Julgamento de Impugnação a Comissão de Licitações e a equipe técnica 

argumentam que a espessura de camada de 0,06 mm era necessária para oferecer a indústria 

soluções em desenvolvimento de produtos ou tecnologia acessível. 

 Alega que analisando o site do fabricante EOS (AMS), e o equipamento vencedor do certame  

EOSP396, não atende o referido edital conforme informação do seu próprio site. Apenas 01 (um) 

único material pode atingir a espessura de 0,06mm. Desta forma não é possível produzir os demais 

materiais com valores de 0,06mm.  

2.1.1 - DO PEDIDO 

 Solicita a INABILITAÇÃO da empresa AMS SISTEMAS AVANÇADOS DE MANUFATURA LTDA – 

EPP e o CANCELAMENTO do certame. 
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DO RELATÓRIO 

 

A Comissão de Licitação salienta ainda que os processos de licitação realizados pelo SESI/SENAI atendem 

aos Princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Igualdade, da Publicidade, da 

Probidade, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do Julgamento Objetivo e dos que lhe são 

correlatos, inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter competitivo. Tais princípios estão estabelecidos 

no Art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI, no qual está respaldado o presente 

Edital. 

Após término dos prazos a Comissão de Licitação encaminhou para análise e deliberação da Autoridade 

Competente para decidir os recursos, que procedeu a revisão da fase de habilitação e de todos os 

documentos apresentados, bem como a análise de todas as razões recursais.  

 

3.1 DO RECURSO APRESENTADO PELA RECORRENTE 3D SYSTEMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA: 

 

3.1.1 - Do recurso da empresa 3D SYSTEMS contra a Habilitação da empresa AMS SISTEMAS 
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AVANÇADOS: 

 Conforme item 4.3 alínea “c” do Edital “4.3 - A apresentação da proposta será considerada como 

evidência de que a proponente: (...) c) Tem condições e compromete-se a fornecer o objeto deste 

Edital pelo valor e prazo constantes de sua proposta” Sendo assim a Autoridade Competente junto 

com a análise feita pela Equipe Técnica entende que a empresa AMS tem condições de atender o 

edital com o equipamento apresentado. 

 Dá análise feita para o item 1.1 do Anexo I do Edital “1.1 – Uma máquina impressora 3D em 

polímero, na tecnologia SLS – Selective Laser Sintering com, no mínimo, as especificações a 

seguir: (...) Capacidade de fabricação com, no mínimo, 5 medidas de espessuras de camadas de 

pó, sendo que a menor espessura deve ser de, no mínimo, 0.060mm, e a maior espessura ser 

inferior a 0,200 mm” a Autoridade Competente junto com a área técnica informam que o 

entendimento para esse item é referente a capacidade da máquina em fabricar e trabalhar com 

espessuras de camada de pó no mínimo de 0,06mm. Condição que foi atendida pelo equipamento 

oferecido pela empresa AMS na análise técnica da proposta Comercial. 

 A autoridade Competente junto com a Área Técnica também informa que na Rede de laboratórios 

SENAI PR possuí um Moinho de Alta Energia, esse equipamento é capaz de triturar os insumos 

que iremos trabalhar na Impressora 3D em tamanhos iguais ou inferiores a 0,06mm. Baseado 

nessa informação e conhecimento da Rede de laboratórios SENAI PR, não foi exigido em edital o 

tamanho dos insumos que podem ser adquirido do catálogo do fabricante, pois o SENAI possui 

tecnologia e conhecimento para caso necessário em atendimento a Industria poderemos trabalhar 

com insumos em tamanhos diferenciados ao disponível no mercado. 

3.1.2 Com base no acima exposto, a Autoridade Competente irá manter a decisão da HABILITAÇÃO 

da empresa AMS SISTEMAS AVANÇADOS DE MANUFATURA LTDA – EPP.  
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DA CONCLUSÃO 

Diante das considerações acima, esta autoridade competente para análise dos Recursos conhece das razões 

recursais, eis que tempestivos, e no mérito os julga: 

1) IMPROCEDENTE, mantendo a decisão da Comissão de Licitações, HABILITANDO a empresa 

AMS SISTEMAS AVANÇADOS DE MANUFATURA LTDA – EPP. 

2) DIVULGUE-SE para fins de direito.  

 

Curitiba, 05 de fevereiro de 2018. 

 

MANUEL EMILIO RODRIGUES 

GERENTE EXECUTIVO DE DESENVOLVIMENTO, GESTÃO E ENGENHARIA 

 

JOSÉ ANTONIO FARES 

DIRETOR REGIONAL DO SENAI 

 

Ciente. De acordo.  

 

Araune C. de A. Duarte da Silva 

Coordenadora de Contratação de Serviços 

e Presidente da Comissão de 

Licitações 

 

Fernanda Guzzoni Montrezol 

Comissão de Licitação 

 

Luiz Henrique Domaski 

Comissão de Licitação  

 

Alessandra Teodorio Silverio 

Comissão de Licitação 
 

 

 


