
   

Ilmos. Srs. Presidente e Membros da Comissão Permanente de Licitação 

do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina – CRF/SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregão Eletrônico nº 006/2016 

 

 

TICKET SERVIÇOS S/A, empresa com sede em Alphaville - Barueri (SP), 

na Alameda Tocantins, 125, 20º ao 23º andares, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 47.866.934/0001-74, com fundamento no inciso XVIII, do 

artigo 4º, da Lei nº 10.520/2002, e no item 12 do Edital, vem 

apresentar suas RAZÕES DE RECURSO em contra a decisão que declarou a 

empresa Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A vencedora do 

Pregão Eletrônico em referência, memorial este baseado nas seguintes 

razões de fato e de direito: 

 

 

 



   

I – DOS FATOS 

 

Trata-se de processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico e 

tipo “menor preço”, objetivando a contratação de empresa 

especializada que utilize a tecnologia da informação, através de 

cartões, para transações eletrônicas nas condições estabelecidas, 

compreendendo a Gestão e Administração do benefício   VALE CULTURA 

para os funcionários do CRF/SC, em conformidade com o programa de 

cultura do trabalhador que foi instituído pela Lei n.º 12.761, de 

27/12/2012, regulamentada pelo Decreto nº 8.084, de 26/08/2013 e 

conforme especificações do edital. 

 

Segundo constou no preâmbulo do Edital, o Pregão Eletrônico em tela 

é regido pela Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 5.450/2005, com 

aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, dentre 

outros instrumentos legislativos, bem como pelas regras e condições 

estabelecidas no próprio ato convocatório. 

 

Importante destacar, desde já, que a mencionada Instrução Normativa 

nº 02, de 04/09/2013, determina no parágrafo único do seu art. 4º, 

que “As empresas operadoras não poderão praticar taxas de 

administração inferiores a zero nem superiores a seis por cento, 

como limite total de cobrança, para ser contratadas pelas empresas 

beneficiárias ou para cadastrar as empresas recebedoras” (grifos 

nossos). 

 

Diante de tal vedação, os licitantes conheciam, de antemão, qual era 

a MENOR taxa possível de ser praticada, que correspondia, para 

efeito de cadastramento no sistema, exatamente à R$ 100,00 

(equivalente, a bem da verdade, a taxa de administração de 0,00%), 

conforme verifica-se devidamente ilustrado no subitem 2.3 do edital. 

 



   

Como era de se esperar, os proponentes (TICKET e SODEXO) 

APRESENTARAM PROPOSTAS COMERCIAIS EXATAMENTE IGUAIS, visto que era 

vedada a prática de taxas de administração inferiores a zero. 

 

Tão logo as propostas foram abertas e passou-se à fase da disputa, 

evidentemente, as licitantes não ofertaram lances, sendo encerrado o 

tempo randômico com as propostas iguais no “valor referencial” de R$ 

100,00 (cem reais), correspondendo à taxa de administração de 0,00% 

(zero por cento). 

 

O “Sistema”, por sua vez, considerou a empresa SODEXO PASS DO BRASIL 

SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A como sendo a primeira colocada e, diante 

disso, o Sr. Pregoeiro solicitou o envio dos documentos de 

habilitação e a proposta definitiva para o objeto arrematado. 

 

Em outras palavras, sem qualquer embasamento ou critério legal de 

desempate e baseando-se pela classificação automática feita pelo 

“Sistema”, o Sr. Pregoeiro declarou a empresa SODEXO PASS DO BRASIL 

SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A vencedora, não obstante sua proposta tenha 

sido exatamente igual a desta recorrente.  

 

Acrescente-se, apenas a título informativo, não há no instrumento 

convocatório, tampouco comunicado posterior, a informação de que a 

classificação da empresa vencedora seria realizada pelo sistema, até 

porque, se assim o fosse, não teria respaldo legal para sustentar 

esse ato por parte dessa Administração Pública.  

 

Por tais motivos e contra tal decisão se interpõe o presente 

recurso, eis que proferida contrariamente aos princípios da isonomia 

entre os licitantes e da vinculação aos termos do Edital, maculando 

o procedimento licitatório de flagrante ilegalidade. 



   

 

Vejamos, pois. 

 

II – AS REGRAS DO EDITAL E A OBRIGATÓRIA REALIZAÇÃO DE SORTEIO NA 

FORMA DO ART. 45, §2º, DA LEI Nº 8.666/93  

 

O Edital é a lei de regência interna desta disputa licitatória, 

fundado que está nas Leis nºs 10.520/02 e 8.666/93, devendo ser 

respeitado em sua absoluta integralidade pelo Sr. Pregoeiro, na 

condição de norma imperativa. 

 

Todavia, não foi assim que agiu o Sr. Pregoeiro, motivo pelo qual 

resultou nesta interposição de recurso, com objetivo de se ver 

saneado ato manifestamente em descompasso com os ditames legais. 

 

Como já discorrido anteriormente, nesta licitação, especificamente, 

não podia ser ofertada taxa administrativa inferior à zero, haja 

vista o impedimento estabelecido pela Instrução Normativa nº 02, de 

04/09/2013, motivo pelo qual restou prejudicada a fase de lances 

prevista para esta modalidade licitatória. 

 

Registre-se, por cautela, com exceção da previsão de empate entre 

microempresas e empresas de pequeno porte, no edital não há qualquer 

referência para o caso de empate de propostas de licitantes, pelo 

que se entende que o critério a ser utilizado será o previsto no 

art. 45, §2º, da Lei nº 8.666/93, aliás, o único previsto 

legalmente.    

 



   

Por tais razões, na ausência de lances e sendo equivalentes as 

propostas de todas as proponentes, o “Sistema” classificou-as 

automaticamente pela ordem de sua apresentação, pelo que cabia ao 

Sr. Pregoeiro proceder ao desempate instalado, designando data para 

a realização de sorteio, conforme determina o art. 45, §2º, da Lei 

nº 8.666/93. 

 

Esclareça-se, a licitação pública tem por objetivo garantir 

essencialmente, além da ampla competitividade, a isonomia e a 

impessoalidade, de modo a garantir aos participantes a certeza de 

que a Administração Pública será imparcial na contratação. 

 

Pelo que se percebe, por questões práticas, o Sr. Pregoeiro deu 

sequência ao fluxo decorrente do sistema do “comprasnet”, porém este 

raciocínio não pode ser mantido, pois contraria os princípios 

inerentes da licitação pública, em especial, a solução de caráter 

objetivo. 

 

Evidentemente, o sistema é uma ferramenta e cumpre sua função dentro 

daquilo para que foi programado, sendo que na eventualidade de 

acontecimentos como os daqui narrados, cabe ao responsável pelo 

pregão assumir suas atribuições e preservar os direitos e garantias 

dos participantes, bem como conduzir a sessão de modo a obter os 

melhores resultados. 

 

Seguindo este entendimento, aproveita-se a oportunidade para incluir 

decisão do Tribunal de Contas da União, na qual determina 

expressamente o seguinte: 

 

ACÓRDÃO Nº 2.582/2005 - TCU - 1ª CÂMARA 

 

(...) 



   

 

Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre - 

Fufac 

 

Relator: Ministro Augusto Nardes 

 

(...) 

 

9.2. determinar à Fundação Universidade Federal do 

Acre - Fufac que: 

 

(...) 

 

9.2.2. com relação à área de licitações e 

contratos: 

 

9.2.2.10. abstenha-se de realizar sorteio 

eletrônico para desempate de propostas, uma vez que 

o sorteio se fará, obrigatoriamente, em ato 

público, para o qual todos os licitantes serão 

convocados, vedado qualquer outro processo, nos 

termos do § 2° do art. 45 da Lei n° 8.666/93; 

(grifado ausente na versão original) 

 

O que se quer demonstrar com a decisão é o fato de que na ocorrência 

de empates entre propostas, a Administração Pública tem por dever, 

como medida de afastar qualquer indício de benefício a determinado 

participante, agendar SORTEIO em solenidade pública, amplamente 

divulgado e permitindo a ampla fiscalização por parte dos 

interessados. 

 

Ora, há nítida situação de empate das propostas sem formulação de 

lances, caracterizando uma situação atípica e não prevista na Lei nº 

10.520/02 (Lei do Pregão), pelo que deve ser aplicada, 

subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, com a designação de sorteio em 

ato público, entre todas as licitantes que apresentaram propostas 

equivalentes, garantindo tratamento isonômico e critério de 

desempate objetivo (imparcial) entre elas. 

       



   

Ademais, como se tudo isso não bastasse, não há no Edital qualquer 

disposição que autorize a utilização de critério temporal como 

paradigma de desempate de propostas de empresas que não se enquadram 

no perfil de ME/EPP/COOP, isto é, que no caso de empate no pregão 

eletrônico seria declarada vencedora a empresa que primeiro 

registrou sua proposta no “Sistema”. 

 

Esse critério não pode ser admitido, pois prejudica a formalidade do 

procedimento licitatório e fragiliza a segurança jurídica dos atos 

praticados pelos licitantes com vistas a garantir a igualdade entre 

eles.  

       

Nessas condições, ao declarar a empresa SODEXO PASS vencedora, não 

obstante tenha ofertado proposta equivalente às demais licitantes, 

em evidente situação de empate de propostas, foram lesados os 

princípios da isonomia e da estrita vinculação ao Edital, bem como o 

preceito da legalidade estrita que deve reger o certame licitatório 

no âmbito do Direito Administrativo. 

 

Veja-se, a propósito, que o art. 41 da Lei 8.666/93 dispõe que: 

 

A Administração não pode descumprir as normas 

e condições do Edital, ao qual se acha 

estritamente vinculada. 

 

Socorrendo-se dos ensinamentos do saudoso Administrativista HELY 

LOPES MEIRELLES, em sua festejada obra “Licitação e Contrato 

Administrativo” (10
a
 Edição – Editora Revista dos Tribunais), 

preleciona ele, com sua acessível didática, que: 



   

 

A vinculação ao edital significa que a 

Administração e os licitantes ficam sempre 

adstritos aos termos do pedido ou do permitido 

no instrumento convocatório da licitação, quer 

quanto ao procedimento, quer quanto à 

documentação, às propostas, ao julgamento e ao 

contrato. Em outras palavras, estabelecidas as 

regras do certame, tornam-se obrigatórias para 

aquela licitação durante todo o procedimento e 

para todos os seus participantes, inclusive 

para o órgão ou entidade licitante. (pág. 29 – 

obra citada) 

 

Por oportuno, cumpre destacar os artigos 44 e 45 da Lei 8.666/93, 

que estabelecem o seguinte (grifos nossos): 

 

Art. 44. No julgamento das propostas, a 

comissão levará em consideração os critérios 

objetivos definidos no edital ou convite, os 

quais não devem contrariar as normas e 

princípios estabelecidos por lei. 

§ 1º É vedada a utilização de quaisquer 

elementos, critério ou fator sigiloso, 

secreto, subjetivo ou reservado que possa 

ainda que indiretamente elidir o princípio da 

igualdade. 

... 

 

Art. 45. O julgamento das propostas será 

objetivo, devendo a Comissão de licitação ou o 



   

responsável pelo convite realizá-la em 

conformidade com os tipos de licitação, os 

critérios previamente estabelecidos no ato 

convocatório e de acordo com os fatores 

exclusivamente nele referidos, de maneira a 

possibilitar sua aferição pelos licitantes e 

pelos órgãos de controle. 

... 

 

Diante de tais dispositivos legais, ao declarar a empresa SODEXO 

PASS vencedora por ter sido classificada, sistemicamente, em 

primeiro lugar e/ ou supostamente registrado sua proposta no 

“Sistema” em primeiro lugar, introduziu-se um critério de desempate 

não previsto no ato convocatório, o que não se pode admitir. 

 

Aliás, sobre a matéria, o ilustre administrativista MARÇAL JUSTEN 

FILHO assim já se pronunciou (in Comentários à Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos – 10ª edição – pág. 425): 

   

Todos os critérios norteadores da atividade 

decisória devem estar previamente indicados no 

ato convocatório, assujeitados a controle e 

fiscalização. A adoção de outros critérios 

caracteriza sigilo ou segredo incompatível com 

o rigor exigido pela Lei. A Administração está 

obrigada a dar a vitória à proposta mais 

vantajosa, mesmo quando formulada por 

licitante que não seja a ela simpático. 

 

 



   

A decisão que declarou vencedora do certame a empresa que registrou 

em primeiro lugar sua proposta no “Sistema”, introduzindo critério 

novo no julgamento e não previsto no Edital, está permeada de vícios 

pela inobservância dos arts. 44,“ caput”, e 45, “caput”, da Lei 

8.666/93, pelo que deve ser invalidada, nos termos do art. 4º, XIX, 

da Lei 10.520/02. 

 

Diga-se mais, ainda que o desconhecido critério de desempate (vence 

a competição aquele que cadastra primeiro) já estivesse previamente 

definido, qual a razão para o prazo de mais de 10 (dez) dias 

concedido para que as empresas interessadas pudessem participar do 

processo licitatório, cadastrando propostas, se a primeira proposta 

cadastrada já inviabiliza a participação de outras empresas? 

 

Fato é que, neste caso, compete ao Sr. Pregoeiro, na qualidade de 

condutor do processo licitatório, desconsiderar a classificação 

automática do “Sistema” e, diante de propostas equivalentes, 

restabelecer a legalidade do certame, convocando as licitantes para 

o sorteio presencial, nos termos da legislação vigente. 

 

Até porque, referido posicionamento é adotado pela Administração 

Pública quando vai realizar Pregão Eletrônico para contratação de 

empresa com a finalidade de administrar o benefício VALE CULTURA, 

conforme segue exemplificado abaixo: 

 

 Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia – HEMOBRÁS: 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2016 - Processo Administrativo 

n.°25800.008126/2015 – site: www.comprasgovernamentais.gov.br 

– Data: 16/05/2016; 

 

 INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL – IMBEL: EDITAL DE 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NR 

0323/ 2015//IMBEL - site: www.comprasnet.gov.br - 

Data:16/03/2016; 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/


   

 CORREIOS: EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 15000116/2015 – AC – 

SITE: www.licitações-e.com.br - Data: 09/07/2015; 

 

 SÃO PAULO TURISMO S.A.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 097 / 15 - 

PROCESSO DE COMPRAS Nº 700/15 – SITE: www.licitações-e.com.br 

– Data: 02/09/2015; 

 

Note-se, os Pregões embora sejam eletrônicos, após confirmado o 

empate entre as propostas, como medida de garantir a isonomia entre 

os participantes, o Pregoeiro agendou sessão presencial para 

realização do SORTEIO, conforme determina a legislação vigente. 

      

Assim, resta comprovada a ocorrência de prática que compromete a 

legalidade do certame, eis que não foram observados os princípios da 

ISONOMIA, da ampla competitividade, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do JULGAMENTO OBJETIVO das propostas, da publicidade e 

da eficiência. 

   

Por todo o exposto, impõe-se o conhecimento do presente recurso, 

ante sua tempestividade, com o acolhimento da procedência de suas 

razões, para o efeito de: 

 

      a) INVALIDAR, nos termos do art. 4º, 

XIX, da Lei 10.520/02, o ato que declarou a empresa SODEXO PASS 

vencedora, pois, ao introduzir critério novo no julgamento e não 

previsto no Edital, restou permeado de vícios pela inobservância dos 

arts. 44,“ caput”, e 45, “caput”, da Lei 8.666/93; e 

     

      b) diante do empate entre as 

propostas ofertadas, proceder à realização de sorteio em ato 

público, entre as duas licitantes que apresentaram propostas 

equivalentes, com fulcro no art. 45, §2º, da Lei nº 8.666/93, de 

aplicação subsidiária. 

http://www.licitações-e.com.br/
http://www.licitações-e.com.br/


   

      

          c) Ou, não sendo este o entendimento 

desse Pregoeiro, seja ANULADO o Pregão em epígrafe, em razão dos 

vícios insanáveis que o macularam, conforme acima evidenciado. 

 

Por fim, observa a TICKET que o objetivo deste recurso não é 

reverter sua nítida desvantagem neste pregão eletrônico em uma 

possível decisão que irá declará-la vencedora, mas sim assegurar o 

seu direito em disputar em regime de igualdade, com a outra 

licitante, a contratação objeto deste Pregão Eletrônico. 

 

 

      Termos, que, 

      P. Deferimento, 

      São Paulo, 26 de agosto de 2016. 

 

 

 

 

      TICKET SERVIÇOS S/A 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


