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Protocolo: PF 13598/2018 Processo: PREGÃO PRESENCIAL SENAI-PR Nº 409/2018 

 Objeto: LOCAÇÃO DE PRENSAS PARA OBRAS DO IST CONSTRUÇÃO CIVILSESISENAI PARANÁ 

Abertura: 27/07/2018 

 

Impugnante: QUANTEQ – EQUIPAMENTOS DE ENSAIO LTDA 

Impugnada: COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SESI/SENAI-PR. 

 

1.  

DA TEMPESTIVIDADE 

 

É tempestiva a impugnação formulada pela empresa QUANTEQ – EQUIPAMENTOS DE ENSAIO LTDA, 

recebida por e-mail no dia 25/07/2018 às 14h01min. 

2.  

 

DAS RAZÕES 

 A impugnante, alega que o instrumento convocatório descreve em seu equipamento para locação 

especificações que podem ser atendidas por apenas um fabricante” 

 Argumenta comparando a descrição solicitada no Edital publicado em 11/06/18, a retificada no dia 

13/07/18 que não houve alterações significativas no descritivo; 

 Indica que o certame, ao estar direcionado para único Fabricante, admite critérios que frusta o caráter 

competitivo – inviabilizando o disposto no Art. 2º do Regulamento de Licitações do SENAI. 

 Indica que o preço de locação não condiz com a realidade do Mercado. 

 Sendo assim, requer a postergação para ser reescrito com o intuito de permitir a participação de outros 

fabricantes. 

3 

DO RELATÓRIO 

 

Primeiramente esta Entidade atende 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. Tais princípios estão estabelecidos no Art. 2. do Regulamento de Licitações e 

Contratos do Senai, no qual está respaldado o presente Edital. 

 

Segue respostas quanto ao pedido de impugnação: 

 

Das alegações de direcionamento do objeto à determinado fornecedor: 

Informamos que foram feitas pesquisas de mercado, as quais compõe o processo, de locação de prensas com 

capacidade 1 MN (100 tf), servocontrolada, para ensaio de corpos de prova de concreto cilíndricos de 10 x 20 

ou 15 x 30 cm segundo a norma ABNT NBR5739:2007 , equipamentos que são similares entre si e que atendem 

a necessidade e demandas do Instituto SENAI de Tecnologia em Construção Cívil  

A descrição técnica utilizada nesse edital considera todas as especificações necessárias para atender a 

necessidade da área demandante. Os valores solicitados em edital, devem ser considerados como valores tetos 

do objeto, e foram obtidos através de pesquisa de mercado que compõe o processo 

 

Da alteração do descritivo feito na retificação: 
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A alteração do descritivo buscou deixar mais ampla a competitividade, tendo em vista que o objeto desse 

certame é a locação de equipamentos e não a aquisição dos mesmos. 

 

Portanto, a impugnação é IMPROCEDENTE, não sendo as considerações pertinentes ou factíveis ao certame. 

Neste sentido, não se faz razoável a retificação do edital para alteração do descritivo, ou até mesmo a 

declaração de nulidade do certame, pelas razões acima expostas. 

4. 

DA CONCLUSÃO  

Diante das considerações acima, esta autoridade competente para análise da impugnação conhece das razões, 

eis que tempestivas, e no mérito as julga: 

1) IMPROCEDENTE, mantendo o preâmbulo do edital e demais condições previstas em Edital; 

2) Determino que a Comissão de Licitações publique ato formal contendo as decisões tomadas neste 

julgamento de impugnação; 

DIVULGUE-SE para fins de direito. 

 

 

Curitiba, 26 de Julho de 2018. 

 
 

Luciano Diniz Fabris 

 Coordenação de Compras Consumo e Serviços  
 
 
 

Carlos Alberto Nalevaiko  

Gerência Corporativa de Suprimentos e Abastecimento  
 
 
 

Manuel Emilio Rodrigues 

Gerente Executivo de Desenvolvimento, Suprimentos e Engenharia  

 

 

Ciente. De acordo. 

Nádia de Jesus dos Santos 

Presidente Suplente da Comissão de Licitação  

Fernanda Guzzoni Montrezol 

Comissão de Licitação 

Caroline Borges 

Comissão de Licitação 

Claudia Maria Sluga 

Comissão de Licitação 

 


