
 

 

À Comissão de Licitação do SENAI /PA 
 
Ref. Impugnação do Edital Pregão Eletrônico - Nº 006/2022 
 
 
 
 
A Anton Paar Brasil Importação, Exportação e Comércio de Instrumentos Analíticos 
Ltda., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 17.025.823/0001-
74, localizada na Rua José de Magalhães nº 646, Vila Clementino, CEP: 04026-090, 
São Paulo - SP, neste ato representada pelo Sr. Rafael Alves Ferreira, inscrito no 
CPF/MF sob nº 005.486.869-63, vem, com fundamentos na Constituição Federal, art. 
5º, incisos XXXIV , LV e em consonância com as disposições contidas no art. 22 do 
Regulamento de Licitações e Contratos Administrativos do SENAI, vem, tempestiva e 
motivadamente apresentar IMPUGNAÇÃO ao Edital nº 006/2022, pelos fatos e 
fundamentos de direito que passa e expor. 
 
 
O edital do SENAI/PA diz: 
 
ROTOR E VASOS (média pressão):  
 
“O rotor a ser usado no interior do micro-ondas digestor deve ter capacidade de 
sustentação de mínima de 44 frascos de amostras de média pressão” 
 
Aqui, percebemos direcionamento à um fabricante de digestores por micro-ondas. 
Apenas a empresa Milestone fornece equipamentos com rotores de 44 posições para 
amostras de rotina: 
 

 
 
 
 
 



 

 

O ideal seria mudar a quantidade de vasos do rotor de média pressão, para 40. 
Dessa forma, todos os demais fabricantes (inclusive a própria Milestone) poderiam 
participar. Um outro fabricante oferece um modelo de 40 posições: 
 

 
 
 
Enquanto a Anton Paar oferece um rotor com 41 posições 
 

 
 
E continua: 
“O material do rotor deve ser adequado à operação do micro-ondas, 
possibilitando trabalhos a temperatura máxima de 300ºC e pressão de 35 bar” 
“Mínimo de 44 vasos de amostras resistentes à ácidos e bases fortes, material 
deve ser de PTFE ou PTFE-TFM, projetados para trabalhar nas condições 
citadas”  
 
“Volume dos vasos até 100 ml” 
 
Exatamente como diz o material do equipamento da Milestone: 

 
 



 

 

Dessa forma, entendemos que o edital está com o descritivo direcionado ao 
equipamento do fabricante Milestone.  
 
É imperativa a retificação do edital em relação à esse rotor, adicionando-se as 
seguintes informações (que seguem em vermelho): 
 
ROTOR E VASOS (média pressão):  
 
“O rotor a ser usado no interior do micro-ondas digestor deve ter capacidade de 
sustentação mínima de 40 frascos de amostras de média pressão” 
“Mínimo de 40 vasos de amostras resistentes à ácidos e bases fortes, material 
deve ser de PTFE ou PTFE-TFM, projetados para trabalhar nas condições 
citadas”  
 
“Volume dos vasos de no mínimo 55 ml” 
 
Ainda sobre o edital, também alegamos direcionamento em relação ao rotor de alta 
pressão. O edital diz: 
 
“O material do rotor deve ser adequado à operação do micro-ondas, 
possibilitando trabalhos a temperatura máxima de 300ºC e pressão de 100 bar” 
“Volume dos vasos de 100 ml” 
 
 
Exatamente como está descrito no documento da referida fabricante: 

 
 
Dessa forma, entendemos que o edital está com o descritivo amplamente 
direcionado ao equipamento do fabricante Milestone também no rotor de alta 
pressão.  
 
O ideal seria uma correção para: “volume mínimo dos vasos de 50mL” 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Considerações finais – Do Pedido 
 
 
 
As licitações existem para que todos os fabricantes de digestores por micro-ondas 
possam participar do processo.  
 
Tendo em vista o referido edital 006/2022/SENAI/DR-PA, nós da Anton Paar 
entendemos um claro direcionamento do descritivo técnico para um único fabricante 
capaz de atender à todas as exigências.  
 
Dessa forma, dada a impossibilidade de outros fabricantes de equipamentos similares 
participarem dessa licitação, fica clara a ausência de competitividade,  pois só um 
equipamento de um fabricante atenderá ao edital. 
 
Diante do exposto, requeremos, em nome do princípio licitatório da isonomia e 
o princípio constitucional da igualdade  que o Edital seja revisado e readequado 
para que mais empresas possam ofertar seus equipamentos de maneira 
equânime. 
 
Nos colocamos à disposição para discutir diretamente com a área técnica, um termo 
de referência que não seja direcionado a nenhum fabricante, possibilitando assim a 
concorrência de maneira justa e igualitária no certame. 
 
Termos em que,  
 
Pedimos deferimento, 
 
 
São Paulo, 18 de Agosto de 2022 
 
 
 
 
____________________ 
 
Rafael Alves Ferreira 
Representante Legal 
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