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AO  
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEPA – COCEL 
A/C SR. NEILTON C. DO NASCIMENTO – COORDENADOR PREGOEIRO 
REF: CONCORRÊNCIA Nº 018/2020/SENAI/DR /PA 
 

 

CONTRARRAZÕES 
 
RECURSO 1- BFC Tecnologia Soluções e Serviços Ltda – ME 
 
Pedimos aqui que seja mantida a Análise Técnica assinada por Amanda Tcicyane de M.D. de Souza 
(Consultora – GEP) e Renan Martins Pires (Instrutor de Soldagem) onde Falam: O Equipamento 
Ofertado, Fone te Soldagem Multiprocessadora, Marca ESAB ( Modelo Aristo 500iX ),não atende as 
especificações técnicas solicitadas em edita. De acordo com a análise na descrição do equipamento e 
Manual ofertado pelo fornecedor. O equipamento ofertado possui todos os requisitos solicitados no 
edital, com exceção da tensão de alimentação ( solicitada: Trifásica em 220V, ofertado Trifásica em 
380V). Não foi seguida a orientação conforme o e-mail de esclarecimentos e orientação, onde se caso 
o equipamento definido pelo fornecedor possuísse a tensão de alimentação superior deveria ser 
ofertado em conjunto a fonte de soldagem um Cabeçote Transformador para a Tensão solicitada em 
Edtal. Gerando assim uma não conformidade em relação a definição técnica solicita,e ao descritivo 
no Edital em referência do SENAI/DR/PA. Além disso,  gostaríamos de confirmação no prazo de 
entrega do equipamento ofertado. 
 

RECURSO 2- Branago Comércio de Máquinas – Eireli ME. 
 
Pedimos aqui que seja mantida a Análise Técnica assinada por Amanda Tcicyane de M.D. de Souza 
(Consultora – GEP) e Renan Martins Pires (Instrutor de Soldagem) onde Falam: O Equipamento 
ofertado, fonte de Soldagem Multiprocessadora Marca LINCOLN ( modelo Flextec 35x Power 
Connect+alimentador Power Fedd 46 +Acessórios), não atende as especificações técnicas, de acordo 
com análse do descritivo enviado pelo licitante e manuais dos acessórios do equipamento ofertado. A 
Tocha de Soldagem TIG não trabalha em conformidade com  alimentador PF-46, pois ele exige uma 
tocha eletrônica e não convencional. A informação citada no manual pelo fornecedor, não está em 
conformidade  a observação descrita explicitamente  em relação a ser selecionado acessórios em 
conformidade a fonte de soldagem definida. O equipamento possui ótima eficiência de trabalho e 
controle de corrente de soldagem, mas há não conformidade entre descritivo e as observações 
solicitadas no edital em referência do SENAI/DR/PA. Além disso , custo de manutenção desse 
equipamento é muito alto, e gostaríamos de confirmação no prazo de entrega dos mesmos. 
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Para finalizar, Pedimos aqui que seja mantida a Análise Técnica assinada por Amanda Tcicyane de 
M.D. de Souza (Consultora – GEP) e Renan Martins Pires (Instrutor de Soldagem) onde Falam: Que o 
Equipamento ofertado por nossa empresa E R da SILVA COMÉRCIO E SERVIÇS DE CONSTRUÇÃO – 
EIRELI, Fonte de Soldagem Multiprocessadora Marca: Eutectic Castolin ( Modelo MIG PULSE 4.5 ), 
atende plenamente as especificações técnicas, de acordo com análise do descritivo enviado pelo 
licitante. O equipamento possui ótima eficiência de trabalho e custo de manutenção bem reduzido 
devido a padronização universal em relação a consumíveis dos acessórios da Tocha de Soldagem e 
Sistema de Alimentação do arame eletrodo. Outro fator relevante é o Custo x Benefício do 
equipamento de acordo com a proposta, além do descritivo estar em conformidade ao solicitado no 
edital de referência do SENAI/DR/PA.  Além de todos os pontos positivos relatados na análise técnica, 
como: Custo de Manutenção Bem Reduzidos, ainda ofertamos em nossa Proposta uma entrega 
Técnica que não é exigida no Edital. Por todos esses motivos vimos aqui solicitar a manutenção da 
DECLARAÇÃO DE VENCEDOR , para nossa empresa E R da SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO - EIRELI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belém (PA), 16 de Novembro de 2020. 
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