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Licitacoes Sistema Fiep

De: GRANZOTTO Daiane <daiane.granzotto@sodexo.com>
Enviado em: segunda-feira, 22 de abril de 2019 17:49
Para: Licitacoes Sistema Fiep; Nadia De Jesus Dos Santos; Claudia Maria Sluga
Cc: BECKER Igor; SILVA Sayla
Assunto: Contrarrazões de Recurso pregão presencial nº 2.0047/2019
Anexos: CONTRARAZOES.pdf

Prioridade: Alta

Boa tarde senhora pregoeira,  
 
Em anexo enviamos tempestivamente as contrarrazões do recurso interposto pela empresa ALELO no pregão presencial n 2.0047/2019. 
 
Aproveito oportunidade para solicitar o recebimento da mesma.   
 
Atenciosamente,  
 
 
 
Daiane Granzotto 
Mercado Público 
Vice-Presidência Comercial 
Sodexo Benefícios e Incentivos 
Com:+55 11 3594-7678 
daine.granzotto@sodexo.com 
 
Sodexo 
Líder mundial em Serviços de Qualidade de Vida: www.sodexobeneficios.com.br 
Junte-se à luta contra a fome: www.stop-hunger.org.br 
Estamos entre as 150 Melhores Empresas para Você Trabalhar no Brasil de acordo com o Guia Você S/A 2015, 2016, 2017 e 2018! 
Clique aqui para conhecer o Índice Sodexo de Qualidade de Vida no Trabalho! 
 
 



2

 
This e-mail, attachments included, is confidential. It is intended solely for the addressees. If you are not an intended recipient, any use, copy or diffusion, even partial of this message is prohibited. Please delete it and notify the 
sender immediately. Since the integrity of this message cannot be guaranteed on the Internet, SODEXO cannot therefore be considered liable for its content. 
 
Ce message, pieces jointes incluses, est confidentiel. Il est etabli a l'attention exclusive de ses destinataires. Si vous n'etes pas un destinataire, toute utilisation, copie ou diffusion, meme partielle de ce message est interdite. Merci 
de le detruire et d'en avertir immediatement l'expediteur. L'integrite de ce message ne pouvant etre garantie sur Internet, SODEXO ne peut etre tenu responsable de son contenu. 
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ILUSTRÍSSIMA SENHORA, PREGOEIRA DO SISTEMA FIEP 

 

 

 

Ref.: Pregão Presencial n° 2.0047/2019 

 

 

                         SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., empresa devidamente 

qualificada nos autos do processo licitatório em referência, vem através de sua procuradora ao 

final assinada, com fundamento no inciso XVIII, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520/02, 

apresentar suas CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELA 

EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS., pelas razões de fato e 

de direito a seguir aduzidas. 

 

 

I. DOS FATOS 

 

No dia 10 do mês de abril do ano de 2019, foi realizada a sessão pública do pregão 

presencial em epígrafe para a “Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Vale 

Alimentação e Vale Refeição para funcionários do Sistema FIEP”. 

 

Iniciada a sessão, foram recebidos os envelopes de habilitação e proposta comercial 

dos licitantes presentes, as Empresas Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. e 

Companhia Brasileira de Soluções e Serviços. 

 

Ao analisar as propostas comercias apresentadas pelas licitantes, verificou-se que 

a empresa Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, ora recorrente, não cumpriu com a as 

exigências do edital, tendo e vista que deixou de apresentar os documentos exigidos nas alíneas 

a e b do item 2 do anexo II do edital, restando desclassificada do certame. 
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Inconformada com a correta decisão proferida pela r. Comissão e sob as alegações 

de que a exigência destes documentos é excesso de formalismo, a empresa Companhia 

Brasileira de Soluções e Serviços requer a reforma da decisão que a DESCLASSIFICOU do certame 

em questão. 

 

No entanto, como se verificará adiante, as argumentações e o recurso da 

Recorrente não devem ter provimento por parte do Sistema FIEP. 

 

II) DO DIREITO 

 

Irretocável a decisão da Sra. Pregoeira e Comissão de Licitação. 

 

Segundo consta no Item 2, alínea a e b do Anexo II do Edital: 

 

ANEXO II – CONDIÇÕES DO CERTAME 

2. Requisitos complementares para proposta comercial  

a) Declaração de disponibilidade de Central de Atendimento Telefônico gratuito 24 

(vinte e quatro) horas, para informações ao BENEFICIÁRIO, sobre as coberturas 

contratadas, procedimentos e demais informações complementares que auxiliem o 

acesso ao uso dos serviços.  

b) Declaração (Anexo VIII) que, se vencedor do certame, deverá comprovar, mediante 

relação escrita, que possui rede de estabelecimentos credenciados, em número igual 

ou superior ao previsto no quadro do item 1.8 do Anexo I.  

 
 

                       A Recorrente alega em suas razões de recurso que a decisão apresentada pela 

Pregoeira foi indevida já que os documentos exigidos acima estavam no envelope de habilitação, 

restando a decisão excessiva, pois este vício, reconhecido pela recorrente, poderia ser sanado 

ao abrir o segundo envelope do certame.  

 

Contudo, o Regulamento de licitações e Contratos do Sistema FIEP é claro quanto 

a observância leal dos procedimentos.  
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Assim, não que se falar em excesso de formalismo pela Comissão de Licitação, 

uma vez que, a mesma apenas cumpriu com o disposto no edital, ou seja, respeitou o princípio 

da Vinculação ao instrumento Convocatório disposto no artigo 2º da Lei 8.666/93: 

 

 Art. 2º A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para 
o SESI e será processada e julgada em estrita conformidade com os 
princípios básicos 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, 
inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter competitivo. (grifo) 

 

 

A empresa Recorrente reclama de maneira extremamente equivocada em suas 

razões que a comissão de licitação poderia, em atendimento ao princípio da razoabilidade abrir 

o envelope de habilitação e confirmar que tais documentos estariam lá, ou ainda, que poderia 

diante ao disposto no item 6.5 do edital inverter o procedimento, abrindo primeiramente o 

envelope de habilitação. 

 

Advém que essas alegações são infundadas, uma vez que, se a comissão de licitação 

abrisse o envelope de habilitação para confirmar a proposta comercial, não haveria necessidade 

de apresentação dos documentos em separados, conforme exigidos por LEI.  

 

De outra sorte, se houvesse inversão das fases, conforme prevista no item 6.5, está 

deveria ter sido feita antes da abertura de qualquer envelope de forma pré-determinada. 

Mesmo assim, a recorrente ainda estaria incorrendo em erro, tendo em vista que DEIXOU de 

apresentar os documentos exigidos no envelope da proposta comercial. 

 

Nesse ínterim, sabe-se que a licitação é um procedimento legalmente orientado, 

na qual vincula a instituição, bem como, os licitantes a sua disciplina legal. O anexo II do edital 

tem como título “CONDIÇÕES DO CERTAME” ou seja, além do disposto no edital, os licitante 

precisam, obrigatoriamente atender o exigido em seus anexos. 

 

O caput do artigo 37 da Constituição Federal, dispõe: 
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  (grifo) 

 
 

Logo, atividade licitatória deve necessariamente sujeitar-se ao disposto nas 

normais legais, pois se a Pregoeira e Comissão tiverem que que desbravar todos os documentos 

apresentados pelas licitantes, tendo que perseguir cada informação/certidão que não foi 

apresentada por descuido, tornar-se-ia ilegal.  

 

A Instituição licitante não pode descumprir as normas legais, tampouco as 

condições do edital, tendo em vista a vinculação ao instrumento convocatório. Ressalta-se que 

o instrumento de convocação é o edital e ele define o a forma do procedimento, já que o edital 

é a lei interna da licitação, conforme afirma Hely Lopes Meirelles, citado por José dos Santos 

Carvalho Filho: 

 

 "O edital traduz uma verdadeira lei porque subordina 
administradores e administrados às regras que estabelece. Para a 
Administração, desse modo, o edital é ato vinculado e não pode ser 
desrespeitado por seus agentes" (CARVALHO FILHO, José dos Santos. 
"Manual de Direito Administrativo", 14ª ed., Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2005, p. 226). 

 

O instrumento convocatório faz Lei entre as partes e deve ser rigorosamente 

respeitado, o não cumprimento fere de morte o princípio da legalidade. Cabe destacar trecho 

do livro “Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos”, de Marçal Justen Filho: 

 

(...) o instrumento convocatório determina as condições a serem 
observadas pelos envolvidos na licitação. A vinculação ao instrumento 
convocatório complementa a vinculação à lei. 

 

É mister ressaltar que o processo licitatório deve atender a todas as formalidades 

previstas em lei, assim, o cumprimento do processo administrativo é condição para eficácia e 

eficiência do ato administrativo e deve ser seguindo sob pena de nulidade.  

 

Nesta seara, faz- se oportuno colacionar entendimento jurisprudencial do Egrégio 

Tribunal de Contas da União – TCU:  
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Acordão nº 460/2013, segunda câmara:  

 

“É obrigatória, em observância ao princípio da vinculação ao edital, 

a verificação de compatibilidade entre as regras editalícias e as 

propostas de licitantes. Propostas em desacordo com 

o instrumento convocatório devem ser desclassificadas.” (grifo) 

 

Nesse diapasão, não houve excesso de formalismo na decisão da Pregoeira, mas 

sim cumprimento da fase de propostas, critério mandatório das licitações. 

 

Com efeito, o edital de licitação continha a seguinte previsão acerca do julgamento 

das propostas: 

 

4.7 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às 

exigências do presente Edital e Anexos, sejam omissas ou 

apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 

julgamento e, ainda, as que apresentem valores unitários simbólicos 

ou irrisórios, de valor zero, excessivos ou manifestamente 

inexequíveis no seu todo.  (grifo) 

 

Assim, ao contrário do que alega a Recorrente, não se trata de excesso de 

formalismo, pois a proposta não atendeu integralmente o Edital e Anexo II, na medida em que 

a proponente se omitiu quando à apresentação de declarações importantíssimas para o 

cumprimento das futuras obrigações contratuais, estando enquadrada também no item 4.7 

acima, razão pela sua desclassificação foi legal. 

 

A FIEP agiu corretamente ao aplicar as disposições editalícias ao caso concreto, 

pois, de outra forma estaria desprestigiando licitante que buscou efetuar sua oferta de acordo 

com todos os termos do edital e anexos. 

 

Ademais, se a FIEP fosse atender a solicitação ilegal da Recorrente, 
haveria clara lesão também ao princípio da isonomia, pois, a licitante 
não poderia ter tratamento diferenciado ao descumprir as normas do 
certame. 
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Portanto, descabida é a alegação da Recorrente, pois não observou atentamente 

às exigências editalícias, não apresentando documento obrigatório, culminando na sua 

DESCLASSIFICAÇÃO.  

 

  

IV. DO PEDIDO 

   

Diante de todos os argumentos de fato e de direito acima aduzidos, requer o 

IMPROVIMENTO do recurso apresentado pela empresa Companhia Brasileira de Soluções e 

Serviços e, por conseguinte, seja mantida a r. decisão proferida pela Ilustre Pregoeira. 

 

    Termos em que, 

    Pede deferimento. 

 

    Barueri/SP, 18 de abril de 2019. 

 

 

 

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. 
CNPJ nº 69.034.668/0001-56 
SAYLA EL-KOUBA DA SILVA 

Consultora Comercial de Mercado Público 
RG. nº 956.846-SSP/SC 

CPF/MF nº 042.726.709.99 
 


