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Ao 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL  

DEPARTAMENTO 
REGIONAL DO TOCANTINS 

 

Objeto: Aquisição de uma planta cervejeira para atendimento das aulas práticas dos cursos técnicos, 

cursos de qualificação realizados nas dependências do SENAI-DR/TO 

 

 
Trata-se de Licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2021 SENAI-DR/TO 

 

 

Após análise das propostas, o Ilustríssimo Pregoeiro designado efetuou 

o julgamento da Licitação, tendo optado pela recusa da proposta da empresa VIVACITY TECNOLOGIA 

LTDA, sob os seguintes argumentos:  

 

Motivo da Recusa:  

 

Com base no parecer técnico emitido pela área demandante do SENAI-

TO, a Pregoeira informa que a empresa VIVACITY TECNOLOGIA LTDA, 2º colocada no Lote 01, foi 

DESCLASSIFICADA, considerando que a empresa não atendeu ao item 1.9 do edital. A mesma ofertou, 

em seu Descritivo Técnico, um tanque fermentador Auto Refrigerado, sendo que os tanques devem ser 

refrigerados com fluidos Glicol/Etanol, dessa forma o tanque isotérmico para esse fim, foi solicitado no 

item 1.13 do Lote 01 do mesmo edital. 

 

Nada obstante o singular conhecimento técnico do Pregoeiro, a r. 

decisão pela recusa da proposta da empresa Recorrente não merece guarida e deve ser reformada. 

 

 

1. DA SUBJETIVIDADE DO JULGAMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO 

DO JULGAMENTO OBJETIVO 

 

A decisão do r. pregoeiro não merece prosperar. 

 

Não há objetividade na afirmação. 
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Princípio deveras importante no procedimento da licitação é o chamado 

princípio do julgamento objetivo. A licitação tem que chegar a um final, esse final é o julgamento, 

realizado pela própria Comissão de Licitação ou, no caso de pregão, por um pregoeiro. Esse julgamento 

deve observar o critério objetivo indicado no instrumento convocatório. Tal julgamento, portanto, deve 

ser realizado por critério, que sobre ser objetivo deve estar previamente estabelecido no edital ou na 

carta-convite. Portanto, quem vai participar da licitação tem o direito de saber qual é o critério pelo 

qual esse certame vai ser julgado. 

 

Critério objetivo é aquele que por si só define uma situação.  É aquele 

que independe de qualquer argumento para confirmá-lo. Basta o confronto das várias propostas para 

selecionarmos a vencedora, sem precisar justificar absolutamente nada. O menor preço, por exemplo, 

é critério objetivo. Quando se estabelece no edital, que a licitação será julgada pelo critério do menor 

preço, temos aí estabelecido qual é o critério de julgamento e que esse critério é objetivo. 

 

O Julgamento das propostas deve ser objetivo. 

 

Edital: 6.1 O critério de julgamento do pregão será do tipo MENOR 

PREÇO POR LOTE 

 

O Princípio do Julgamento Objetivo estabelece que o administrador 

deve observar critérios objetivos definidos no ato convocatório para julgamento da documentação e 

das propostas.  

 

Afasta a possibilidade de o julgador utilizar-se de fatores subjetivos ou 

de critérios não previstos no instrumento de convocação, ainda que em benefício da própria 

Administração. 

 

Ao lado do mencionado princípio, estão os Princípios da Transparência 

e da Publicidade, consubstanciados no dever de oferecer ao interessado todo o conhecimento das 

condições licitatórias, em qualquer momento do processo, simplesmente por ser público, de modo a se 

evitar a prática de irregularidades procedimentais e de contratações danosas ao Erário. 

 

Inicialmente, a reforma deve ocorrer pela pronta habilitação da 

proposta da recorrente, uma vez que eventuais lacunas na proposta podem ser sanadas por meio de 

diligências. 
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O Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao  enfrentar, em 

sede de Mandado de Segurança, casos idênticos ao presente, ratificara a pretensão recursal lançada 

pela ora Recorrente nos seguintes termos  jurisprudenciais:  

 

“MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL  CIVIL - LICITAÇÃO - CRITÉRIO OBJETIVO - 

DESCONSIDERAÇÃO - NULIDADE - SEGURANÇA  CONCEDIDA - 

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL DESPROVIDAS. 

(Processo n.º 0002046-92.2008.4.03.6100; Órgão Julgador: TERCEIRA 

TURMA; Relator: JUIZ CONVOCADO SOUZA RIBEIRO; Data do 

Julgamento: 17/11/2011, fonte: www.trf3.jus.br , g.n.)”  

 

“MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EDITAL.  

PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO. MAIOR 

CONTRIBUIÇÃO AO FUNDAF. CRITÉRIO DE JULGAMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. (Processo n.º: 0011079-04.2002.4.03.6105;Órgão 

Julgador: JUDICIÁRIO 

EM DIA - TURMA D; Data do julgamento: 15/09/2011; Relator: JUIZ 

CONVOCADO LEONEL FERREIRA; fonte: www.trf3.jus.br , g.n.)” 

 

2. DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA COMO 

DECORRÊNCIA DO JULGAMENTO SUBJETIVO. 

 

Sobre as licitações em geral e a análise das propostas nelas inseridas 

podemos destacar os dispositivos da Lei n.º 8.666/93: 

 

Art. 48. Serão desclassificadas: 

I – as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da 

licitação; 

 

Dos dispositivos legais relacionados, concluímos que a Comissão de 

licitação não pode tratar de maneira desigual os diversos licitantes, analisando as propostas segundo 

critérios objetivos e previamente estipulados em edital, desclassificando as propostas em três 

hipóteses: quando não atenderem as exigências do ato convocatório. 
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A quebra da isonomia afeta a legalidade, a seriedade e, principalmente, 

a justa e ampla competição na licitação, havendo necessariamente desequilíbrio econômico-financeiro 

entre propostas, que naturalmente são distintas entre si. 

 

A análise da proposta da recorrente, demonstra que não existem 

quaisquer das condições dispostas no artigo 48 a ensejar a desclassificação. 

 

Um parecer técnico deve ser revestido de fundamentação 

minimamente suficiente à compreensão do raciocínio lógico de sua conclusão.    

 

A análise subjetiva, desmotivada, pobre em conteúdo e avessa aos 

princípios basilares que norteiam o processo de licitação não merece prosperar, ainda que elaborada 

por profissional de reconhecido conhecimento técnico. 

 

O móvel, ou seja, os elementos circunstanciais, objetivos e técnicos 

que ensejaram a conclusão exarada em um parecer técnico, deve ser lógico e, principalmente, 

compreensível por todos os interessados.  

 

Assim, a mera análise subjetiva, baseada em conjecturas desprovidas 

de elementos técnicos não merece e não deve prosperar ao prejuízo da legalidade, da isonomia, 

finalidade e, principalmente, função social do contrato administrativo. 

 

Não há dúvidas de que a licitação é um processo vinculado, com pouca 

margem de alternativas subjetivas ao agente administrativo que a conduz. A discricionariedade marca 

em especial dois momentos da licitação: o interno à Administração, prévio ao certame (definição do 

objeto, termos do Edital, etc.), e a assinatura do contrato.  

 

Felizmente, o Direito pátrio dá à Administração Pública a possibilidade 

de corrigir suas falhas e anular os próprios atos decorrentes de vícios e irregularidades. 

 

 

http://www.vivacity.com.br/


 
 
Vivacity Tecnologia LTDA 
Av. Dr Luiz Arrobas Martins, 229 
Capela do Socorro – São Paulo/SP 
04781-000 

 

www.vivacity.com.br 
 

Existe súmula emanada do Egrégio Supremo Tribunal Federal: 

  
SÚMULA Nº 473 

 A ADMINISTRAÇÃO PODE ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS, QUANDO 
EIVADOS DE VÍCIOS QUE OS TORNAM ILEGAIS, PORQUE DELES NÃO SE 

ORIGINAM DIREITOS; OU REVOGÁ-LOS, POR MOTIVO DE CONVENIÊNCIA 

OU OPORTUNIDADE, RESPEITADOS OS DIREITOS ADQUIRIDOS, E 
RESSALVADA, EM TODOS OS CASOS, A APRECIAÇÃO JUDICIAL. 

 
 A fim de se evitar maiores prejuízos, bem como a necessidade da 

busca da intervenção do Poder Judiciário, do Ministério Público por conta da ocorrência dos citados 
vícios no presente pleito licitatório, roga-se à Administração Pública que reveja e anule a decisão ora 

impugnada, sob pena de responsabilidade pessoal – improbidade administrativa e fraude às licitações 

- de seus representantes pelos prejuízos sofridos pelo Estado. 

 

 

 

DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS DA DESCLASSIFICAÇÃO: 

Com base no parecer técnico emitido pela área demandante do SENAI-TO, a Pregoeira informa que a 

empresa VIVACITY TECNOLOGIA LTDA, 2º colocada no Lote 01, foi DESCLASSIFICADA, considerando 

que a empresa não atendeu ao item 1.9 do edital. A mesma ofertou, em seu Descritivo Técnico, um 

tanque fermentador Auto Refrigerado, sendo que os tanques devem ser refrigerados com fluidos 

Glicol/Etanol, dessa forma o tanque isotérmico para esse fim, foi solicitado no item 1.13 do Lote 01 do 

mesmo edital. 

 

Resposta: 

Fomos desclassificados informando que nós não atendemos ao item 1.9 do Lote 01, pois ofertamos, 

em nosso catálogo, um tanque fermentador Auto Refrigerado, sendo que os tanques devem ser 

refrigerados com fluidos Glicol/Etanol. Iremos fornecer esse tanque com fluído refrigerante em 

glicol/etanol. Em nosso catálogo consta apenas a palavra auto refrigerado, e esta palavra não qualifica 

o tipo de fluido refrigerante, no caso de aplicações alimentícias / cervejaria o indicado é glicol /etanol. 

Ademais está claro que a recusa é uma dúvida e é facultado ao pregoeiro ou autoridade competente, 

em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer.  

Edital: 20.3. A Pregoeira poderá solicitar esclarecimentos e promover diligências, em qualquer fase da 

Licitação e sempre que julgar necessário, fixando prazos para atendimento, destinados a elucidar ou 

complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 

deveria constar originalmente dos Documentos de Habilitação e/ou da Proposta Comercial. 
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Portanto nossa proposta foi oferta atendendo a especificação técnica, 

e dessa forma estamos ratificando nosso cumprimento com as condições e obrigações. 

 

 

Por todo o exposto, requer: 

 

1 - o recebimento do presente recurso; 

 

2 – que o Ilustríssimo Senhor Pregoeiro reconsidere a r. decisão e 

declare a devida classificação da Recorrente; 

 

3 – sendo diverso o entendimento, que encaminhe o presente recurso, 

devidamente informado, à autoridade competente para decisão; 

 

4 - ao final, seja o presente recurso plenamente provido, 

determinando-se a reforma e alteração da r. decisão, revertendo-se, assim, a desclassificação em 

CLASSIFICAÇÃO e seguir no processo da fase de lances para que se tenham melhor preço no processo 

de licitação. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

São Paulo/SP, 27 de maio de 2021. 
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