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AO 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL 
DO TOCANTINS (SENAI-TO) 

 

CONTRA-RAZÕES  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 001/2021 SENAI-DR/TO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2021 SENAI-DR/TO 

 

A REGRA DO JOGO 

Importante conceituarmos corretamente os princípios que regem as aquisições do Senai. 

Por desconhecimento, é comum que incorram no erro de analisarem compras do Senai 

como se públicas fossem, atribuindo-lhes, equivocadamente, a aplicação da Lei n° 8.666/93.  

 

O Tribunal de Contas da União (TCU), através da Decisão nº 907/97—Plenário, em 11/12/97 

(DOU, de 26/12/97), consolidou a interpretação de que os Serviços Sociais Autônomos não 

estão sujeitos aos estritos procedimentos da Lei n° 8.666/93 e sim aos seus regulamentos 

próprios devidamente publicados. O trecho anterior está descrito no Regulamento de 

Licitações e Contratos do SENAI, nome do documento que estabelece todas as condições 

para aquisições do Senai, empresa de natureza jurídica de direito privado e não integrante 

da Administração Pública.  

 

Em seu Capítulo I (Dos Princípios), no artigo primeiro, o referido regulamento é cristalino: 

"Art. 1º As contratações de obras, serviços, compras e alienações do SENAI serão 

necessariamente precedidas de licitação obedecidas as disposições deste Regulamento" 

 

O Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, no seu artigo 14, item III, traz: 

"...julgamento das propostas classificadas, com a escolha daquela mais vantajosa para o 

SENAI, segundo os critérios estabelecidos no instrumento convocatório".  

 

O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

Uma vez claro que o instrumento convocatório do Senai é soberano e deve ser respeitado 

rigorosamente, destacamos que o edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2021 SENAI-

DR/TO, item 1.9, Lote 01, discrimina Tanque Fermentador 250-300 litros. O item 1.13 traz 

ainda a descrição de Tanque Isotérmico para Glicol-Etanol, esclarecendo que se trataria de 

um sistema de banco de frio. Tal sistema é largamente utilizado em cervejarias para 
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resfriamento do mosto bem como para manutenção da temperatura de fermentação e 

maturação em tanques fermentadores.  

 

Apesar de tal descrição, o Senai-TO reforçou, didaticamente, no documento Esclarecimento 

01 (http://licitacao.senai-

to.com.br:8088/media/documentos/ESCLARECIMENTO_01_Ae8XAFn.pdf), na seção 

Transparência de seu portal eletrônico, que: “Os fermentadores deverão ser resfriados por 

fluídos refrigerantes". Objetividade, publicidade e transparência devidamente garantidas no 

processo licitatório. 

 

AOS FATOS 

Contrariando o que se pede no edital, a empresa Vivacity Tecnologia apresentou em seu 

descritivo técnico que ofereceria tanque auto refrigerado, divergindo da necessidade da 

instituição realizadora da licitação. O fato foi notado pela Comissão de Licitação do Senai 

Tocantins, conforme observou, publicamente, em seu Parecer Técnico (http://licitacao.senai-

to.com.br:8088/media/documentos/PARECER_T%C3%89CNICO_2.pdf) datado de 18 de 

maio de 2021, publicado na seção Transparência, em seu site.  

 

Em seu recurso, a empresa Vivacity Tecnologia alega: “...de modo a se evitar a prática de 

irregularidades procedimentais e de contratações danosas ao Erário”. Além de novamente 

confundir o Senai com a Administração Pública, a empresa sugere que poderia haver 

irregularidade ou dano ao Senai Tocantins. Pelo contrário: erro ou prejuízo ocorreria caso a 

entidade aceitasse proposta que diverge do que é preconizado em seu instrumento 

convocatório.  

 

A empresa também argumenta: “...uma vez que eventuais lacunas na proposta podem ser 

sanadas por meio de diligências”. Diligências servem para esclarecer pontos que 

eventualmente necessitam de detalhamento, despertem dúvidas ou desconfiança. No caso 

em questão, não há lacunas. Claramente a empresa Vivacity Tecnologia ofertou um 

equipamento que não atende o instrumento convocatório. O Senai não pode, após a 

realização do certamente, aceitar que a empresa oferte equipamento diferente daquele 

listado em sua proposta no ato da licitação.  
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Em resumo: 

1) - Refutamos os frágeis argumentos apresentados pela empresa Vivacity Tecnologia; 

2) - Solicitamos à Comissão de Licitação do Senai Tocantins que mantenha a decisão pela 

DESCLASSIFICAÇÃO da empresa Vivacity Tecnologia por descumprir as regras do edital, 

conforme parecer emitido pela Comissão de Licitação.  

 

Respeitosamente, 

 
  

 Porto Nacional - TO, 1  de junho de 2021 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Geraldo Ferreira de Farias Neto 
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