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Protocolo: PF 10968/2017 Processo: PREGÃO PRESENCIAL SENAI-PR Nº 898/2017 

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

Abertura: 08/01/2018 

 

Impugnante: 3D SYSTEMS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

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

 

1.  

DA TEMPESTIVIDADE 

 

É tempestiva a impugnação formulada pela empresa 3D SYSTEMS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

recebida pessoalmente no dia 04/01/2018 às 16h33min. 

2.  

 

DAS RAZÕES 

 A impugnante, alega que o instrumento convocatório “Inúmeras características técnicas do sistema 

especificado podem ser atendidas por apenas um fabricante” 

 Argumenta comparando a descrição solicitada no Edital publicado em 07/12/17, a retificada no dia 

18/12/17 e com equipamentos existentes no mercado e suas diferenças ao solicitado em edital; 

 Indica que o certame, ao estar direcionado para único Fabricante, “É contrario ao capitulo VI, Art. 13, 

paragrafo 1 do regulamento de licitações e contratos do SENAI – resolução 474/2017, no qual a 

indicação de características próprias não e admitida”. 

;  

 Sendo assim, requer a “este edita seja cancelado, ou postergado 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: 

 

1) Das alegações de direcionamento do objeto à determinado fornecedor: 
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A Comissão de Licitações, em conjunto com a Pregoeira e com a área técnica de SENAI, informa que foram 

feitas pesquisas de mercado, as quais compõe o processo, de equipamentos para Sistema para Fabricação 

Aditiva de peças em série e protótipos funcionais a partir de materiais poliméricos, equipamentos que são 

similares entre si e que atendem a necessidade e demandas do Instituto SENAI de Inovação Engenharia de 

Estruturas e do Instituto SENAI de Tecnologia em Metalmecânica. 

Informa que toda a descrição técnica utilizada considera todas as especificações necessárias para atender a 

necessidade da área demandante. 

 

2) Da especificação técnica do objeto: 

Conforme justificativa técnica passamos a responder a necessidade de especificações destacadas pela 

impugnante: 

 

Item 01: (Espessuras da Camada) – “Nos trabalhos que necessitem de paredes finas a diminuição da 

espessura de camadas possibilitará maior controle do processo e do resultado seguindo as considerações 

citadas anteriormente, onde a densidade do material fica em função da granulometria das partículas, desta 

forma considerando uma partícula de 0,050 micrometros de material polimérico com contração de 3 a 4% a 

espessura final ficaria entre 0,030 e 0,035 micrometros o que seria possível de se obter em equipamentos 

que ofereçam 0,06 micrometros numa única camada e em equipamentos com camadas maiores este “erro” 

aumentaria.  

Camadas mais finas proporcionam melhor resolução de detalhes e precisão nas peças. Peças com furos de 

diâmetros milimétricos, roscas, alhetas, paredes finas e formas orgânicas são melhores construídas em 

maior resolução. De 0,060 mm para 0,080 mm tem um aumento na espessura de 33,3% e de 0,060 para 

0,100 mm temos um acréscimo na espessura de 66,6%. Ao aceitar espessuras maiores podemos deixar de 

oferecer para a indústria soluções em desenvolvimento de produtos ou tecnologia já existente e acessível.  

Outro ponto é a capacidade de acabamento superficial e precisão, a figura abaixo representa bem os 

desvios em ambas as situações, quanto menos espessa a camada menor o “degrau” proporcionado pela 

deposição do material, mas conforme citado no texto acima o controle dimensional no eixo Z é conhecido e 

possível de ajuste através dos parâmetros de controle considerando os desvios da retração da camada 

quando seu limite inferior é menor.  

 

 

 
 
 

Item 02: (Gerador de Nitrogênio Integrado a Máquina) 

“Quanto ao gerador de nitrogênio ser integrado a máquina é uma vantagem para o Senai, pois impacta na 

infraestrutura de instalação e espaço físico. Temos uma área dedicada de apenas 47 m² para abrigar o 

sistema de manufatura aditiva em questão e as outras três impressoras que o Senai já possui, além de 

matéria prima. Numa configuração da impressora sem gerador (externo ou interno), teríamos que fazer 

aquisição de gás nitrogênio engarrafado e o estoque destes. Seria mais um complicador nas instalações e 

provavelmente, por exigência do Corpo de Bombeiros, teríamos que construir uma central para abrigar o 
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estoque de cilindros de nitrogênio. Temos uma rede ar comprimido que atende a todos os ambientes do IST 

e seu uso para geração de nitrogênio não impactaria em maiores custos de instalação”.  

 

Item 03: (Materiais) 

Conforme informado na Retificação II realizada no dia 18/12/2018, foi retirado a obrigatoriedade de Fibra de 

Carbono. 

 

Item 04 (Alimentação de Material): 

“O texto da especificação traz Sistema de alimentação por gravidade ou sistema automático. O que se quis 

evitar aqui é a oferta de equipamentos com sistema de alimentação rudimentar que necessite da interferência 

ou supervisão direta de mão de obra. Isto garante precisão e produtividade” 

 

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 aceitação de produtos similares, ou até mesmo 

a declaração de nulidade do certame, pelas razões acima expostas. 

4. 

DA CONCLUSÃO  

Diante das considerações acima, a Comissão Permanente de Licitações do SENAI-PR conhece a presente 

Impugnação, eis que tempestiva, porém no seu mérito, a julga IMPROCEDENTE, não sendo apta a trazer 

alterações ao Edital. 

 

Curitiba, 05 de Janeiro de 2018. 

Fabricio Daniel Nichele 

Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

Fernanda Guzzoni Montrezol 

Comissão de Licitação 

Luiz Henrique Domanski 

Comissão de Licitação 
 

 

À autoridade superior para homologar. 

 

a) JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, nos termos do anteriormente exposto; 

b) DIVULGUE-SE para fins de direito.  

 

 

Daniele Andreatta Creplive Vieira  

Gerente Executiva de Serviços Corporativos e Suprimentos  


