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Aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito às 10h30min, na sede do 

Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, em 

Curitiba/PR, a Comissão de Licitações do Sistema FIEP e sua Equipe de Apoio, deu 

início aos trabalhos de abertura da PREGÃO PRESENCIAL EDITAL SENAI nº 

898/2017 convocado para AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA 3D LASER - PAC 

NACIONAL SENAI MARINGÁ CTM. A Pregoeira inicialmente menciona que, 

conforme preconizado no art. 5º, IV “a”, da Lei Federal 12.846/2013, a chamada Lei 

Anticorrupção, se verificados atos, pelos proponentes, que configurem frustração ou 

fraude, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 

competitivo de procedimento licitatório público, poderá ou poderão os proponentes 

sofrerem as penalidades cabíveis em lei e no Regulamento de Licitações e Contratos 

do SESI. A pregoeira informa aos proponentes presentes a respeito dos atos 

procedimentares que nortearão a Sessão de Pregão que agora tem início. Iniciada a 

sessão foram recebidos os envelopes de habilitação e proposta comercial, ambos 

lacrados, das empresas: AMS SISTEMAS AVANÇADOS DE MANUFATURA LTDA – 

EPP e 3D SYSTEMS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. Em seguida, são 

examinadas as credenciais dos representantes e documentos das empresas: AMS 

SISTEMAS AVANÇADOS DE MANUFATURA LTDA – EPP e 3D SYSTEMS 

INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. Os representantes legais das empresas 

participantes estão credenciados. Os envelopes de Propostas Comerciais foram 

abertos e o seu conteúdo analisado de acordo com as especificações. A pregoeira 

realizou consulta ao link http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam 

conforme exigência do Edital, restando as empresas IDÔNEAS. A pregoeira registrou 

que a proposta comercial da empresa AMS SISTEMAS AVANÇADOS DE 

MANUFATURA LTDA – EPP foi apresentada com 02 (DUAS) folhas e a proposta 

comercial da empresa 3D SYSTEMS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA foi 

apresentada com 04 (QUATRO) folhas. Os documentos foram vistados pela 

pregoeira, equipe de apoio, equipe técnica e por todos os presentes. A proponente 

AMS SISTEMAS AVANÇADOS DE MANUFATURA LTDA – EPP realizou as 

seguintes observações: “Building Envelope Capacity -381x330x460mm, solicitado no 

Edital de uma das medidas não poderá ser inferior a 500mm. A máquina proposta 

pelo concorrente não atende. Não mencionado na proposta o volume/velocidade de 

produção. Não foi mencionada as espessuras de camadas solicitados conforme 

http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam
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Edital.” A proponente 3D SYSTEMS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA realizou as 

seguintes observações:” Não foi apresentado modelo do equipamento ofertado pela 

empresa EOS, deixando dúvidas em relação ao sistema aberto do software para 

cadastro de novos materiais. Não confundir este ponto com parâmetros de processos. 

Não está claro se o equipamento da concorrente EOS consegue fazer espessuras 

0,06mm em todos os materiais solicitados. Não está claro se a empresa EOS tem 

assistência técnica local com técnico/engenheiro brasileiro para 

manutenção/equipamento conforme solicitado no Edital. Haja vista necessidade de 

avaliação técnica dos documentos apresentados, a pregoeira resolveu suspender a 

sessão, informando que será convocada sessão pública oportunamente para 

continuidade do certame. Nada mais havendo a tratar, a pregoeira encerrou a sessão, 

determinando a lavratura da ATA que foi por todos assinada. 
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